
1DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 10 DE ABRIL DE 2.014Diário Oficial de Bauru
ANO XIX - Edição 2.378  www.bauru.sp.gov.br    QUINTA, 10 DE ABRIL DE 2.014 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.499, DE 02 DE ABRIL DE 2.014

P.12.301/14 Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Município, exercício de 
2.014, na Secretaria Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente no 

valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) da Funcional Programática 10.122.0009.2022 
(Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde) na categoria 
econômica 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições.

Art. 2º A fonte de recursos para abertura de crédito especial, descrita no art. 1º, decorre de 
anulação parcial do orçamento, na ficha orçamentária 220, funcional programática 
10.122.0009.2022 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção dos Serviços de 
Saúde) na categoria econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica.

Art. 3º   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 02 de abril de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.501, DE 03 DE ABRIL DE 2.014
P. 26.320/11 Cria o Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FUMPI) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5l da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º   Fica criado o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, instrumento de captação, repasse 

e aplicação de recursos, que tem por objetivo criar e proporcionar meios para o 
funcionamento das ações, nos projetos de apoio, valorização e qualidade de vida do 
idoso, resguardando seus direitos sociais, bem como, promovendo sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade.  

Art. 2º   Constituem receitas do Fundo Municipal da Pessoa Idosa:
I  -  Repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais além de outros 

recursos que a lei estabelece;
II -  Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras de recursos do 

fundo, realizadas na forma da Lei;

III -  Doações, auxílios, contribuições e legados, transferências de entidades 
nacionais e internacionais, estaduais, governamentais e não governamentais, 
que lhes venham a ser destinados por pessoas físicas ou jurídicas;

IV -  Valores transferidos ao Município, pela União, provenientes de condenações 
em ações civis ou criminais, bem como do produto resultante de transação 
judicial e da imposição de quaisquer outras penalidades previstas na Lei 
Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2.003;

V -  As multas aplicadas pela autoridade judiciária por irregularidade em 
entidade de atendimento ao idoso e as aplicadas pela desobediência ao 
atendimento prioritário ao idoso previstas na Lei Federal nº 10.741, de 01 
de outubro de 2.003;

VI -  Transferências do Fundo Nacional do Idoso e do Fundo Estadual do Idoso;
VII -  Recursos resultantes de convênios, acordos e outros ajustes destinados a 

projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos dos idosos, 
firmados pelo Município de Bauru com instituições ou entidades públicas 
ou privadas, governamentais ou não governamentais, municipais, estaduais, 
federais, nacionais ou internacionais; 

VIII -  Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
Art. 3º  Os recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa serão depositados em conta 

bancária específica, aberta em instituição financeira oficial, sob a denominação 
“Fundo Municipal da Pessoa Idosa”.

Art. 4º   O orçamento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa atenderá às políticas e aos 
programas de trabalho no setor, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, em Programas, Projetos e Serviços destinados à pessoa idosa.

Art. 5º  Os recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa somente serão aplicados e 
movimentados por deliberação da maioria do COLEGIADO do Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa.

Art. 6º   O exercício financeiro do Fundo Municipal da Pessoa Idosa coincidirá com o ano 
civil, e o saldo apurado em balanço, no final de cada exercício financeiro, será 
transferido para o exercício seguinte.

Art. 7º   Os recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa serão destinados prioritariamente, 
de forma não exclusiva e nem excludente, para:
I -  Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle de ações efetivas desenvolvidas 
para o idoso;

II -  Desenvolvimento de projetos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos utilizados nas áreas de proteção do idoso;

III –  Promover e/ou incentivar, periodicamente, atividades artísticas, culturais, 
esportivas, de recreação, esportes, lazer ou atividades motoras, bem como 
concursos, exposições, cursos e oficinas;

IV-  Fornecer meios e/ou subsidiar,quando necessário e possível e de forma 
complementar, as despesas de locomoção e estada para as pessoas idosas 
que se locomovam a partir do Município para participação em eventos 
destinados à pessoa idosa.

Art. 8º   Poderão ser beneficiários dos recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa:
I -  As entidades do Município, devidamente registradas no Conselho Municipal 

da Pessoa Idosa e encaminhados à Secretaria a qual estiver vinculado, 
responsável pela execução de programas de atendimento ao idoso;

II -   O repasse de recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa para as 
entidades deverá ser homologado pelo Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa - COMUPI, devendo as mesmas efetuar prestação de contas ao 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que encaminhará ao COMUPI para 
homologação e em seguida ao órgão gestor, nos prazos estipulados no 
regulamento. 

Art. 9º  É vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa para:
I -  Despesas que não sejam diretamente relacionadas ao financiamento de 

projetos e ações relacionadas à pessoa idosa; e
II -  Financiamento de políticas públicas de caráter continuado, nos termos 

definidos pela legislação pertinente.
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Art.10  No exercício de suas competências cabe ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa:
I –  Deliberar e aprovar o plano de aplicação anual dos recursos do Fundo 

Municipal da Pessoa Idosa, apresentado pelo órgão gestor ao qual o 
Conselho está vinculado; 

II -  Definir critérios de seleção de propostas de implementação dos projetos e 
ações a serem financiados;

III -  Aprovar e divulgar os editais de seleção de propostas de implementação dos 
projetos e ações prioritários, contendo requisitos, prazos para a apresentação 
e critérios de seleção;

IV -  Monitorar e fiscalizar os projetos e as ações financiados;
V -  Verificar a qualquer tempo, in loco, o andamento dos projetos e ações 

financiados; 
VI -  Desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos; e
VII -  Mobilizar a sociedade para participar do processo de fiscalização da 

aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa.
Art.11  Os balancetes serão submetidos mensalmente, de forma sintética e, anualmente, os 

balanços de forma analítica à apreciação do COLEGIADO do Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa.

Parágrafo único.  Os balancetes, balanços e relatórios, após aprovados pelo órgão colegiado do 
COMUPI serão enviados para publicação na Imprensa Oficial. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da data de sua publicação.

Art.13   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 03 de abril de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA DO BEM - ESTAR SOCIAL

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.502, DE 03 DE ABRIL DE 2.014
P. 12.309/14     Autoriza a transferência de recursos no orçamento do Município referente ao exercício de 
2.014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar recurso, através de transferência, 

no valor de R$ 984.316,00 (novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e dezesseis 
reais) na Funcional Programática 28.846.1000.0020 (Aporte Atuarial – FUNPREV), 
na categoria econômica 3.3.91.97 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial, ficha 
orçamentária nº 664.

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação descrita no art. 1º decorrem de anulação 
total do orçamento da ficha nº 665, funcional programática 28.846.1000.0020 (Aporte 
Atuarial – FUNPREV), na categoria econômica 4.6.90.73 – Correção Monetária ou 
Cambial da Dívida.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 03 de abril de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.503, DE 03 DE ABRIL DE 2.014
P.12.306/14 Autoriza a transferência de recursos no orçamento do Município, referente ao 
exercício de 2.014, na Secretaria do Bem-Estar Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar recursos, através de transferência, 

no valor de R$ 422.110,19 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e dez reais e 
dezenove centavos), conforme abaixo:
I - Funcional Programática 08.244.0021.2053 (Rede de Proteção Social Básica), 

na categoria econômica 3.3.50.43 – Subvenções Sociais, ficha orçamentária nº 
372, no valor de R$ 247.669,21 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e vinte e um centavos);

II - Funcional Programática 08.244.0022.2054 (Rede de Proteção Social Especial), 
na categoria econômica 3.3.50.43 – Subvenções Sociais, ficha orçamentária nº 
387, no valor de R$ 174.440,98 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e 
quarenta reais e noventa e oito centavos).

Art. 2º Os recursos necessários para a suplementação descrita no art. 1º decorrem de 
anulação parcial nas funcionais programáticas:
I - Funcional Programática 08.244.0021.2053 (Rede de Proteção Social Básica), 

na categoria econômica 4.4.50.42 – Auxílios, ficha orçamentária nº 381, no 
valor de R$ 247.669,21 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta 
e nove reais e vinte e um centavos);

II - Funcional Programática 08.244.0022.2054 (Rede de Proteção Social 
Especial), na categoria econômica 4.4.50.42 – Auxílios, ficha orçamentária nº 
397, no valor de R$ 174.440,98 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e 
quarenta reais e noventa e oito centavos).

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 03 de abril de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETO  DE  LEI  Nº 20/14
P. 1.116/11       Revoga a Lei Municipal nº 6.102, de 28 de julho de 2.011, e Lei Municipal nº 6.337, de 02 
de abril de 2.013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art.1º  Fica revogada a Lei Municipal nº 6.102, de 28 de julho de 2.011, e a Lei Municipal 

nº 6.337, de 02 de abril de 2.013, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato 
de concessão de uso de imóvel para a Associação Bauruense de Apicultores, 
Meliponicultores e Ambientalistas – ABAMA.

Art.2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
04, abril, 14

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá revogar a Lei Municipal nº 6.102, de 28 de julho de 2.011, e a Lei 
Municipal nº 6.337, de 02 de abril de 2.013, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de concessão 
de uso de imóvel com a Associação Bauruense de Apicultores, Meliponicultores e Ambientalistas – 
ABAMA.

Com a aprovação do projeto proposto, ao Município será restituída uma área de 
10.000,00 (dez mil) metros quadrados, localizada na Avenida Lúcio Luciano, quarteirão 10, lado ímpar, na 
divisa do prédio nº 10-47, correspondente a matrícula nº 28.113 do 2º Registro de Imóveis desta Comarca, 
reavendo a liberdade de destiná-la a outro fim que beneficie a municipalidade.

Tal  revogação se faz necessária, uma vez que, a Concessionária não cumpriu com 
suas obrigações legais e contratuais nas leis citadas.

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

Atenciosas saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA GP 19/2014
Marcelo Araújo, Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições 

legais,
RESOLVE:

AUTORIZAR, de acordo com o Decreto 10.088, de 20 de setembro de 2.005, os servidores 
abaixo relacionados a dirigir veículo oficial, quando do interesse do serviço público:
Matr. Servidor CNH Cat. Validade
22.822 Alcides Alves da Silva 00926903924 B 29/03/2019
25.105 Almir Canhete 02776354290 A/C 21/11/2016
20.932 Antonio Carlos de Oliveira 02728594189 A/B 23/01/2018
17.268  Edson Aparecido Fernandes Polido 01564200960 A/D 27/12/2015
23.357 José Valdeci de Oliveira 01263299490 C 12/04/2015
21.003 Marcelo de Moura Telles 01555000656 A/D 02/03/2016

REGISTRA-SE  E PUBLIQUE-SE
Bauru, 07 de Abril de 2014.

MARCELO ARAÚJO
CHEFE DE GABINETE

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL

DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

A Divisão de Apoio ao Servidor comunica o INDEFERIMENTO dos e-docs indicados abaixo quanto à 
adesão ao Plano de Saúde:

•	 18892/2014
•	 21498/2014
•	 22205/2014
•	 22299/2014
•	 22805/2014

Bauru, 10 de abril de 2014.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir de 25/03/2014, portaria nº 0724/2014, exonera, a pedido, o servidor BRUNO 
HENRIQUE DE SOUSA MANGUEIRA, matrícula nº 32.662, RG nº 33.807.835-6, do cargo efetivo 
de Técnico Esportivo, Cultural e Social – Operador de Sistema Áudio-Visual, da Secretaria Municipal da 
Cultura, conforme protocolo/e-doc nº 21.254/2014.

A partir de 26/03/2014, portaria nº 0725/2014, exonera, a pedido, a servidora CLARICE VANDA ROSA 
MACEDO, matrícula nº 27.566, RG nº 15.806.217-6, do cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Atendente 
de Consultório Dentário, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 21.454/2014.

A partir de 27/03/2014, portaria nº 0726/2014, exonera, a pedido, o servidor RICHARD MENDES DOS 
SANTOS, matrícula nº 31.199, RG nº 44.222.280-4, do cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de 
Regulação em Serv. Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 21.817/2014.

A partir de 27/03/2014, portaria nº 0727/2014, exonera, a pedido, a servidora MARIA HELENA 
GIMENO RAMOS, matrícula nº 32.051, RG nº 9.490.411, do cargo efetivo de Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – Servente de Limpeza, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/
e-doc nº 21.875/2014.

A partir de 28/03/2014, portaria nº 0728/2014, exonera, a pedido, a servidora ANA LUIZA PESSIN, 
matrícula nº 27.629, RG nº 33.808.303-0, do cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola – Merendeira, 
da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-doc nº 22.179/2014.

A partir de 31/03/2014, portaria nº 0729/2014, exonera, a pedido, o servidor LAURO ROBERTO BRITO 
BITTENCOURT, matrícula nº 28.903, RG nº 33.328.459-8, do cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – 
Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 21.899/2014.

A partir de 01/04/2014, portaria nº 0730/2014, exonera, a pedido, a servidora LIZANDRA FERNANDES 
MIAZAKI, matrícula nº 32.577, RG nº 48.814.301-9, do cargo efetivo de Agente Educacional – Secretário 
de Escola, da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-doc nº 21.353/2014.

A partir de 02/04/2014, portaria nº 0731/2014, exonera, a pedido, a servidora ALESSANDRA MOREIRA 

CAVALIERI, matrícula nº 25.823, RG nº 29.476.112-3, do cargo efetivo de Especialista em Educação – 
Professor de Educação Básica - Infantil, da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-doc 
nº 23.530/2014.

A partir de 02/04/2014, portaria nº 0732/2014, exonera, a pedido, a servidora RENATA FERREIRA LINS, 
matrícula nº 31.040, RG nº 34.196.759-2, do cargo efetivo de Agente Educacional – Cuidador de Crianças, 
Jovens, Adultos e Idosos, da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-doc nº 23.597/2014.

PRORROGAÇÃO DE CESSÃO: Portaria nº 0723/2014, prorroga a cessão do servidor NATANAEL DA 
COSTA, matrícula nº 26.002, RG nº 17.365.771, Especialista em Saúde – Enfermeiro, para prestar serviços 
junto ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo – SEESP, sem prejuízo de vencimentos, no 
período de 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme protocolo/e-doc nº 20.809/2014.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 0741/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2378, a PORTARIA N.º 0166/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). MARIA OLENIR 
DE OLIVEIRA VALLE, portador (a) do RG n.º 255609358, classificação 112° lugar, no cargo efetivo 
de “ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA”, INAPTA PELA 
PERÍCIA MÉDICA EM 07/02/2014.

PORTARIA Nº 0742/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2378, a PORTARIA N.º 0354/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). MARIA INEZ DE 
SOUSA, portador (a) do RG n.º 266734285, classificação 13° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA”, INAPTA PELA PERÍCIA 
MÉDICA EM 28/02/2014.

PORTARIA Nº 0743/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem 
Efeito no Diário Oficial nº 2378, a PORTARIA N.º 0532/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). ELZIO 
OLIVEIRA MUNHOZ, portador (a) do RG n.º 440804747, classificação 01° lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO PSIQUIATRA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 0744/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2378, a PORTARIA N.º 0648/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). ROSILAINE REGINA 
MONTEIRO DA SILVA, portador (a) do RG n.º 338099062, classificação 44° lugar, no cargo efetivo 
de “AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 
03/04/2014.

PORTARIA Nº 0745/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2378, a PORTARIA N.º 0335/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). MARCELO ANTONIO 
DE PAULA JOGA, portador (a) do RG n.º 180332107, classificação 02° lugar, no cargo efetivo de 
“TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRA-ESTRUTURA - DESENHISTA TÉCNICO”, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 0746/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2378, a PORTARIA N.º 0703/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). NELIO AMARO 
DE ANDRADE FILHO, portador (a) do RG n.º 17397711X, classificação 129° lugar, no cargo efetivo 
de “ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA”, EM RAZÃO DE 
DESITÊNCIA EM 07/04/2014.

PORTARIA Nº 0747/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2378, a PORTARIA N.º 0358/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). PEDRO FRANCISCO 
CIRILO, portador (a) do RG n.º 10346259, classificação 17° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.

O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0748/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ROSINEI FERNANDES PERES 
portador do RG 205621922, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 61° lugar, no concurso 
público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E 
IDOSOS, edital nº 33/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0749/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JULIANA LIMA DOS SANTOS 
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MARANGON portador do RG 42147897, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 62° 
lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS, edital nº 33/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0750/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) THALITA ARIANNE SILVA 
FÉLIX portador do RG 403063991, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 63° lugar, 
no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS, edital nº 33/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 10h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0751/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) SANDRA MARIA TORRES 
portador do RG 123271769, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 64° lugar, no concurso 
público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E 
IDOSOS, edital nº 33/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 11h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0752/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CLAUDIANA DE ABREU FERREIRA 
portador do RG 27713416X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 65° lugar, no concurso 
público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E 
IDOSOS, edital nº 33/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 13h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0753/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO PSIQUIATRA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) MELISSA CHAGAS ASSUNÇÃO DE MELLO portador do RG 
320332500, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 02° lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO PSIQUIATRA, edital nº 12/2013 SMS para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 14h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0754/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr(a) SABRINA REGINA DE SOUZA MACARIO portador do RG 
351797208, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 47° lugar, no concurso público para 
AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS, edital nº 07/2010 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 15h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0755/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não 
superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) KATIA LUZIA GIBIN DA SILVA portador do 
RG 233594358, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 132° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/04/2014 ÀS 16h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0756/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) CESAR DE SÁ JACOVANI portador do RG 295682978, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 172° lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 15/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 11/04/2014 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0757/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) FABIANE PALMEIRA DOS SANTOS portador do RG 409797972, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 173° lugar, no concurso público para TÉCNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, edital nº 15/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 11/04/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0758/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2378 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) FABIANA CRISTINA FERREIRA portador do RG 452144589, em 
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 19° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL, edital nº 01/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 11/04/2014 ÀS 10h00min.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/
consultapublica.asp

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

À vista do Relatório Final apresentado pela Comissão Examinadora em 07/04/2014 contendo dentre outros, 
o Resultado Final e Classificação dos Candidatos aprovados, HOMOLOGO o concurso público realizado 
para o cargo efetivo de Agente Esportivo, Cultural e Social – Agente Social.
Bauru, 07 de abril de 2014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE – PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
ELETRICISTA INSTALADOR

A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, aprovados na 1ª FASE 
– PROVA OBJETIVA do Concurso Público para o Cargo Efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ELETRICISTA INSTALADOR para a realização da 2ª FASE – 
PROVA PRÁTICA, nos termos do Edital 09/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
A PROVA PRÁTICA SERÁ REALIZADA EM 13/04/2014 (DOMINGO), na ESCOLA SENAI – 
“JOÃO MARTINS COUBE”, sito à RUA VÍRGILIO MALTA, Nº 11-22, CENTRO, CONFORME 
HORÁRIOS ABAIXO INDICADOS:

13/04/2014 
08:00 às 09:00

LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 1

INSCRIÇÃO NOME
0008600173 ALYSSON ANTONIO CARVALHO DE PAULA
0008600042 ANDERSON JOSE DOS SANTOS
0008600004 ANDRÉ DIDONE RODRIGUES
0008600035 ANDRE GUSTAVO DA SILVA
0008600041 ANDRE LUIS DE ALMEIDA
0008600197 ANDRE OLIVEIRA CAMARGO
0008600234 CARLOS AUGUSTO APARECIDO RIBEIRO
0008600168 CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

13/04/2014 
 08:00 às 09:00

LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 2

INSCRIÇÃO NOME
0008600106 CARLOS PEREIRA DE ABREU NETTO
0008600225 CREUBER TONHOQUE
0008600135 DANIEL FRANCISCO SABINO ROCHA
0008600186 DANIEL LOPES SILVA
0008600102 DAVI QUIRINO DIAS
0008600095 DELTON MAXIMO DA SILVA
0008600020 DIOCLECIO DE JESUS TAVARES FELIX CORREA

 
13/04/2014 

09:30 as 10:30
LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 1

INSCRIÇÃO NOME
0008600100 EDIVALDO SOARES DOS SANTOS
0008600142 EDSON DA SILVA JUNIOR
0008600139 EDUARDO DA SILVA
0008600207 EDUARDO HENRIQUE FIORUCI CARICATI
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0008600188 EDVAN EVANGELISTA DA CRUZ
0008600078 ELIAS DA SILVA CHRISPIM
0008600219 EMERSON BENEDITO DA CUNHA
0008600132 EMILY DE OLIVEIRA DOS ANJOS

13/04/2014 
09:30 as 10:30 

LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 2

INSCRIÇÃO NOME
0008600067 ERICK MATHEUS DE FRANÇA
0008600217 ESTEVAM VALLIM DA COSTA
0008600233 ESTEVÂO RICARDO MAROS
0008600126 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO JÚNIOR
0008600096 GABRIEL JOSÉ THEODORO
0008600045 GABRIEL MANTOVANI DE FARIA
0008600006 GILMAR DE JESUS RAMOS DA SILVA

 
13/04/2014 

11:00 às 12:00
LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 1

INSCRIÇÃO NOME
0008600182 GUILHERME GAVIOLI
0008600191 IVAN BEVILAQUA
0008600053 JAELSON DAVIDSON COSTA RODRIGUES
0008600151 JAIR LOPES DA SILVA
0008600117 JEAN FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
0008600009 JOÃO DE SOUSA RIOS
0008600165 JONATAS GEORGE CORDEIRO
0008600141 JOSE EDILSON SILVA

13/04/2014 
11:00 às 12:00 

LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 2

INSCRIÇÃO NOME
0008600065 LEANDRO LUIZ OSSUNA
0008600221 LUCAS RAFAEL DA SILVA
0008600127 LUIZ CARLOS DA SILVA PINTO
0008600227 LUIZ ROBERTO FERREIRA DO CARMO
0008600136 MARCOS PAULO DE CASTRO
0008600194 MARCOS PAULO DE JESUS
0008600177 MAURILLIO TIAGO OLIVEIRA BRITO

 
13/04/2014 

13:30 às 14:30
LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 1

INSCRIÇÃO NOME
0008600154 MILTON CEZAR OLIVEIRA
0008600184 MOISES EDUARDO SALLES
0008600180 MURILO DE SOUZA FAZZIO
0008600163 PAULO AFONSO ZANINI
0008600228 PAULO SERGIO CARRARA
0008600059 RAFAEL AUGUSTO PINHOLI
0008600083 RAÍ BERTONHA DA MATTA
0008600031 REGINALDO AUGUSTO ITIOKA

13/04/2014 
13:30 às 14:30 

LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 2

INSCRIÇÃO NOME
0008600028 RENATO VIEIRA FRANCO
0008600086 RICARDO AKIRA NISHIKAWA
0008600002 RICARDO ALBUQUERQUER DI FLORA
0008600015 RICARDO SILVEIRA SANCHES
0008600143 RODRIGO FRANCO BEVENUTTI
0008600153 RODRIGO GARNICA DE MOURA
0008600209 RONALDO LOPES SILVA

 
13/04/2014 

15:00 às 16:00
LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 1

INSCRIÇÃO NOME
0008600007 RUI NIVALDO OLIVEIRA FILHO
0008600118 SANDRO GUMIERO
0008600159 SERGIO MARCIO MARIN
0008600185 TEÓFILO SANTOS GOMES
0008600036 THIAGO GONÇALVES VISMARA
0008600175 VICTOR HUGGO DE ALMEIDA FERREIRA
0008600206 VICTOR MARCOS CATTAGE CORRÊA

13/04/2014 
15:00 às 16:00 

LABORATÓRIO DE ELÉTRICA 2

INSCRIÇÃO NOME
0008600077 VINICIUS GRANZOTI COLA
0008600162 WELLINGTON LUIZ MENDES
0008600018 WESLEY RODRIGO SANTINI
0008600187 WILLIAM GOMES DA SILVA
0008600223 WILLIAN PIRES LODDI
0008600110 YOSHIO KAWAMOTO

1. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para realização da 
prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.
2. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova  munidos de caneta esferográfica azul ou 
preta.
3. Somente será admitido ao local de prova o candidato que estiver munido de original 
da cédula oficial 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 reconhecido por 
lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
4. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou 
quaisquer outros documentos não constante deste Edital.
5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, título eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos  não identificáveis e/ou ilegíveis.
6. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento 
de identidade.
7. 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.
8. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
9. A Prova terá duração de 01 (uma) hora. 
10. Os candidatos, ao adentrar a sala em que lhe será aplicada a PROVA PRÁTICA, deverão 
armazenar TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais e lacrá-los.
11. Os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO serão disponibilizados no endereço eletrônico: www.
bauru.sp.gov.br, bem como publicados no Diário Oficial a partir de 17/04/2014.   
12. Após finalizar a PROVA PRÁTICA os candidatos deverão, obrigatoriamente, sair do local 
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 dentro do prédio de aplicação de prova.
13. Nos dias designados para realização das provas, não será permitido aos candidatos entrar e/
ou permanecer no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, 
gravador, notebook, Pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio 
digital e/ou com banco de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo 
que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa 
de fraude.
14. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos sacos 
plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
15. A bateria do celular ou de outro equipamento eletrônico deverá ser retirada pelo candidato, sob 
pena de exclusão do certame, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova.
16. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a 
realização da Prova Prática, o candidato será automaticamente excluído do certame.
17. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
18. 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.
19. 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, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico.
20. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
21. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou 
aplicação de prova.
22. Conforme preconizado pelo Edital n° 09/2013, a 2ª FASE – PROVA PRÁTICA, de caráter 
eliminatório, valendo 50 (cinquenta) pontos, buscará aferir a habilidade do candidato em identificar e 
aplicar materiais e componentes da instalação elétrica; identificar modelos de cabos e conectores de rede 
lógica (computadores) e utilizar EPI´s no exercício das atividades. Fica aprovado no concurso público 
regulado no Edital o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
23. Os candidatos deverão se apresentar na Prova Prática com trajes apropriados para execução 
das atividades, sendo obrigatório o uso de sapato fechado, calça comprida, camisa ou camiseta de manga 
curta. Não será permitido o uso de relógios, anéis, brincos, pulseiras, colar, pirces, tocas, camisa ou blusa 
de manga longa para que não haja pontos de agarramento.
24. Não será admitido para a realização da prova o candidato que estiver trajando tênis.
25. O candidato que não estiver trajado nos termos estabelecidos no presente edital não poderá fazer 
a prova, sendo consequentemente excluído do certame.
26. A execução das etapas da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA será sequencial, não podendo ser 
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repetida, exceto nos casos em que a Comissão Examinadora reconhecer, expressamente, a ocorrência de 
falhas técnicas em sua aplicação, falhas essas nas quais o candidato não tenha dado causa e que efetivamente 
tenha prejudicado o seu desempenho.

Bauru, 01 de abril de 2014.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DA 2ª FASE – PROVA PRÁTICA - DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 
DE ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, aprovados na 1ª FASE 
– PROVA OBJETIVA do Concurso Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO 
DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 
para a realização da 2ª FASE – PROVA PRÁTICA, nos termos do Edital 07/2013, de acordo com as 
seguintes orientações: 
A PROVA PRÁTICA SERÁ REALIZADA, na FATEC (Faculdade de Tecnologia de Bauru), 
localizada na Rua Manoel Bento Cruz nº 3-30, Centro, no dia 23/04/2014 nos horários indicados 
abaixo:

Data: 23/04/2014
Horário: 08:00

Laboratório de Informática
Inscrição Nome  CPF
0008400125 CARLOS ROBERTO CORREA JUNIOR 323.537.358-60
0008400050 DANIELLE DOMENEGHETTI CREPALDI 402.681.518-81
0008400041 DIEGO ORTEGA PEREIRA 353.142.748-25
0008400004 EDUARDO HIDEKI MISSAKA MAKUDA 375.597.048-16
0008400104 FERNANDO ANDRADE BIGHETTI 367.366.758-04
0008400100 FILLIPE ALFREDO NEVES 393.727.788-93
0008400111 GABRIEL TRINDADE TONETI 437.536.468-81
0008400048 JEAN COPPIETERS SOUZA 391.409.378-10

Data: 23/04/2014
Horário: 10:00

Laboratório de Informática
Inscrição Nome  CPF
0008400029 LEANDRO PASQUARELLI MACEDO 394.624.308-88
0008400099 LEONARDO CESAR BARDUZZI 400.361.838-65
0008400088 LUCAS MARTINEZ 435.966.488-58
0008400109 LUIS FERNANDO TITON PEREIRA 333.919.698-22
0008400122 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA DARIO 395.463.978-57
0008400110 ÓLIVER EMANUEL DOS SANTOS NETTO 323.854.378-48
0008400045 RAFAEL DOMINGOS XAVIER FELIPE 367.484.688-84
0008400066 RAFAEL SIMÕES BERNARDINO PEREIRA 356.836.298-88
0008400095 WELLINGTON GUARNIERI 340.290.388-16

1. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para realização da 
prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.
2. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova munidos de caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.
3. Somente será admitido ao local de prova o candidato que estiver munido de Original da 
Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. 
Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou 
quaisquer outros documentos não constante deste Edital.
5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, título eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos não identificáveis e/ou ilegíveis.
6. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento 
de identidade.
7. 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.
8. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
9. A Prova terá duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos). 
10. Os candidatos, ao adentrarem ao local em que lhe será aplicada a PROVA PRÁTICA, deverão 
armazenar TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
11. Os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO serão disponibilizados no endereço eletrônico: www.
bauru.sp.gov.br, bem como publicados no Diário Oficial a partir de 29/04/2014. 
12. Após finalizar a PROVA PRÁTICA os candidatos deverão, obrigatoriamente, sair do local 
e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada a prova, não podendo permanecer em suas 
dependências, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais 
dentro do prédio de aplicação de prova.
13. No dia designado para realização da prova, não será permitido aos candidatos entrar e/
ou permanecer no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, 
gravador, notebook, Pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio 
digital e/ou com banco de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo 

que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa 
de fraude.
14. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos sacos 
plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
15. A bateria do celular ou de outro equipamento eletrônico deverá ser retirada pelo candidato, sob 
pena de exclusão do certame, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova.
16. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a 
realização da Prova Prática, o candidato será automaticamente excluído do certame.
17. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
18. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá 
solicitar autorização do fiscal para sua saída, devendo este designar outro fiscal 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.
19. 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, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico.
20. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
21. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou 
aplicação de prova.
22. Conforme preconizado pelo Edital n° 07/2013, a 2ª FASE – PROVA PRÁTICA, de caráter 
eliminatório, valendo 40 (quarenta) pontos, buscará aferir a habilidade do candidato na prática de 
programação e conhecimentos de computação, construção de algorítmos e configuração de computadores 
e redes. Serão habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento.

Bauru/SP, 25 de março de 2014.  
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - MOTORISTA
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria de Administração - Departamento de Recursos 
Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no concurso 
público para o Cargo Efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- MOTORISTA, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital 1/2014, de acordo com as 
seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 27/04/2014 (DOMINGO), NA ANHANGUERA 
EDUCACIONAL LTDA, PRÉDIO C, localizada na AVENIDA MOUSSA NAKHL TOBIAS, Nº 3-33.
2. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.
3. Os candidatos deverão levar documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.
4. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Para sua 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).
5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos não constante deste Edital.
6. 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 
ilegíveis, não identificáveis e/ou ilegíveis.
7. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
8. 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.
9. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
10. A Prova terá início às 09 horas, com duração de 03 horas.
11. O portão de entrada será fechado impreterivelmente às 08 horas e 50 minutos, não sendo 
permitida, sob nenhum pretexto a entrada de candidato após o horário estabelecido.
12. Os candidatos, ao adentrar a sala em que será aplicada a Objetiva, deverão armazenar TODOS os seus 
pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
15. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br.
16. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para as 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.
17. No dia designado para realização das provas, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio digital e/ou com banco 
de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento 
desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.



7DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 10 DE ABRIL DE 2.014

18. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
19. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
20. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
25. As candidatas lactantes deverão informar à Coordenação Geral, antes do início da avaliação, a 
necessidade de amamentação. Neste caso, a candidata deverá estar acompanhada de um responsável pela 
guarda da criança, devendo este ser pormenorizadamente 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.
26. 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.
27. 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.

PRÉDIO C 
SALA 03
INSCRIÇÃO NOME
0009100648 ADALBERTO APARECIDO DA SILVA
0009100408 ADEMILSON FERNANDES DE OLIVEIRA
0009100484 ADEMIR APARECIDO DE ALMEIDA
0009100329 ADEMIR DA SILVA
0009100541 ADEMIR GONÇALVES DA COSTA
0009100218 ADILSON FERNANDES DE AQUINO
0009100521 ADMIR MODESTO ORLANDI
0009100665 ADNILSON PAULO VENERANDO
0009100674 ADRES TADEU REBESCHINI
0009100624 ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO
0009100689 ADRIANO MARCELINO CORREA
0009100697 AGENOR FABBRO DE CAMARGO
0009100121 AGNALDO LEITE DE LIMA
0009100461 AGNESMARA ALVES MOREIRA
0009100004 AGUINALDO DE SOUZA LEMES
0009100617 AGUINALDO MARTINS
0009100346 AILTON DA SILVA FILHO
0009100587 ALAILSON PEREIRA
0009100497 ALAN CRISTIANO OLIVEIRA DA COSTA
0009100680 ALAN ELI TANK
0009100644 ALAN JONATAN GARCIA
0009100089 ALBERTO MORISAKI
0009100248 ALBERTT CORREIA DE PAULA
0009100147 ALCIDES DOS SANTOS JUNIOR
0009100064 ALDEMAR CARLOS RAFAEL
0009100134 ALEKSANDER MAZZOTTI
0009100709 ALEKSANDRO RUFINO HANO
0009100424 ALESSANDRO FERNANDO REGAÇONI
0009100567 ALEX CESAR CANASSA LEONEL
0009100139 ALEX DA SILVA NEVES
0009100679 ALEX RODRIGUES
0009100425 ALEXANDRE CARVALHO MACIEL
0009100569 ALEXANDRE COREEIA DOS SANTOS
0009100656 ALEXANDRE COUTINHO PIMENTEL
0009100225 ALEXANDRE DE BARROS
0009100164 ALEXANDRE DE OLIVEIRA
0009100075 ALEXANDRE GOULART DE PAULA
0009100338 ALEXANDRE ROBERTO
0009100133 ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
0009100085 ALISSON DIEGO BARBOSA
0009100242 ALLAN CRISTIAN RODRIGUES
0009100677 ALYSON RODRIGO NOGUEIRA GOBI
0009100030 AMINADABE PEREIRA TRINDADE
0009100450 ANDERSON DE GOES
0009100200 ANDERSON LOPES NOVITZKI
0009100646 ANDERSON PEREIRA REDONDO
0009100009 ANDRE ALVES NASCIMENTO
0009100274 ANDRE AUGUSTO MODESTO
0009100037 ANDRE DE SOUSA FERREIRA
0009100500 ANDRE LUIS ALEXANDRE ARMELINDO DE VELAS
0009100087 ANDRÉ LUIS CAVALIERI
0009100213 ANDRÉ LUIS DE TOLEDO BARONI

0009100447 ANDRE LUIS GUIMENES MORAES
0009100662 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
0009100692 ANDRE LUIZ MENEZES MIRANDA
 
PRÉDIO C 
SALA 04
INSCRIÇÃO NOME
0009100393 ANDRE RAMOS FALCÃO
0009100367 ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA
0009100031 ANGELINA PRISCILA CALDEIRA
0009100584 ANGELO APARECIDO ROSSI
0009100184 ANIVALDO APARECIDO GIACOMINI
0009100568 ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALCENA
0009100574 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO
0009100343 ANTONIO MARCOS VALERIANO MARTINS
0009100015 ANTONIO REGINALDO ALVES
0009100490 APARECIDO DONISETE FRIZZI
0009100417 APARECIDO JONIR PIMENTEL DA SILVA
0009100388 APARECIDO PALOMO DA SILVA BARROS
0009100059 AQUILES SLOMPO NETO
0009100399 ARIOMAR MIRANDA
0009100203 ARISTOTELES BARNABE ALVES
0009100699 ARLINDO NASCIMENTO AQUINO
0009100286 ARMANDO DE ALMEIDA CASAIS
0009100537 ARNALDO BATISTA
0009100483 ATALIBA CORREA NETTO
0009100694 AUGUSTO MENDES
0009100698 AZOR GERALDINO JEREMIAS DO PRADO
0009100026 BENEDITO CAPRAS
0009100448 BENEDITO FERREIRA DA CRUZ
0009100060 BENEDITO PEDRO GARCIA JUNIOR
0009100499 BENEDITO ROMEU GERLIN
0009100443 BRUNO BRAGA BARBOSA
0009100195 BRUNO FERNANDO CAMPANHA FERREIRA
0009100661 CAMILA LOPES DE CAMARGO
0009100608 CARLOS ALBERTO BATISTA DA COSTA
0009100221 CARLOS ALBERTO DE GODOY
0009100352 CARLOS ALBERTO DOMINGUÊS
0009100267 CARLOS ALBERTO MILANI
0009100590 CARLOS ALEXANDRE AMARAL POLONI
0009100216 CARLOS EDUARDO BISCALCHIN NICOLETTI
0009100616 CARLOS EDUARDO BOIANI
0009100592 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
0009100530 CARLOS EDUARDO FELIPPE
0009100402 CARLOS GUSTAVO MORAES PESUTO
0009100533 CARLOS HENRIQUE ESCARABELLI
0009100016 CARLOS JOSE MEDINA CUNHA
0009100190 CARLOS NEI CUSTÓDIO LINO PEREIRA
0009100160 CARLOS PEREIRA
0009100051 CARLOS ROBERTO DE SOUZA
0009100414 CÉLIO DANIEL
0009100690 CELSO CARLOS BIZARRA
 
PRÉDIO C 
SALA 05
INSCRIÇÃO NOME
0009100376 CELSO FERREIRA DA SILVA
0009100021 CELSO RICARDI BATISTA DE PAULA
0009100601 CELSO ZANINI
0009100382 CEZAR FRANCK GARCIA OKIYAMA
0009100249 CICERO DE OLIVEIRA FILHO
0009100202 CICERO SOUZA
0009100400 CIDIO LYDIO MIRANDA GONÇALVES
0009100178 CLAUDIA LIMA DE FIGUEIREDO
0009100588 CLAUDINEI ALCIDES DA SILVA
0009100228 CLAUDINEI DE MEDEIROS ALVES
0009100357 CLAUDINEI THIEME DE SOUZA
0009100144 CLAUDINEI YOSHIKAZU SHIMADA
0009100298 CLAUDIO AUGUSTO BONFIM
0009100256 CLAUDIO CESAR GIMENEZ MAIA
0009100669 CLAUDIO DA SILVA
0009100284 CLAUDIO TREVISAN
0009100126 CLAYTON FRANCISCO TEIXEIRA
0009100099 CLEBER AZEVEDO GIATTI
0009100222 CLEVERSON ROGERIO RODRIGUES
0009100187 CLOVIS CINEGAGLIA
0009100276 CRISTIAN BRUNO CARNEIRO
0009100070 CRISTIANE PONTES DE MORAES
0009100578 CRISTOVAO CARLOS GOMES BEZERRA
0009100626 DANIEL APARECIDO PEDRO
0009100220 DANIEL ARAÚJO DA SILVA
0009100123 DANIEL AURO DA SILVA SANCHEZ
0009100374 DANIEL BUCCI
0009100176 DANIEL LEANDRO DA SILVA
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0009100327 DANIEL LEIROZ BEVILAQUA
0009100651 DANIEL PEREIRA DA SILVA
0009100098 DANIEL PORTELA MARQUES
0009100277 DANILO BATISTA DIAS LEITE
0009100174 DÁRIO SOUSA DE MOURA
0009100577 DARY BERBEL SENIS
0009100177 DAVI ALVES PEREIRA
0009100364 DAVI QUIRINO DIAS
0009100551 DAVID DE ALMEIDA
0009100052 DAVID DE LIMA PALUGAN
0009100459 DAVID DRAGHI
0009100157 DAVID SOUZA LEITE
0009100020 DÉBORA DEPICOLLI CHIUSO DEL COL
0009100635 DEIVID DENILSON RODRIGUES
0009100093 DENIS WILLIAM PEREIRA
0009100008 DIEGO VIANA LOPES
0009100229 DIHUEL RODRIGO VIEIRA
0009100515 DILSON CESAR DOS SANTOS
0009100396 DILSON CUBA MATOS
0009100654 DJONES AILTON VIEIRA DA SILVA
0009100438 DONIZETE APARECIDO DE CAMARGO
0009100381 DOUGLAS MARTINS PEREIRA
 
PRÉDIO C 
SALA 06
INSCRIÇÃO NOME
0009100535 DULCIVAN FERREIRA BARBOZA
0009100554 EDEMILSON BELIZOTE
0009100401 EDENILSON JOSE CAMARGO EVANGELISTA
0009100366 EDER CARLOS LEGORE
0009100279 EDER DA SILVA CATANI
0009100460 EDER HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
0009100363 EDEVALDO GASPARELLO
0009100310 EDILSON CARLOS BLANCO TOMITAN
0009100067 EDILSON COSTA DE ARRUDA
0009100423 EDILSON RIBEIRO DE QUEIROZ
0009100468 EDILSON RODRIGUES NASCIMENTO
0009100105 EDNILSON RIBEIRO
0009100598 EDSON APARECIDO PEREIRA
0009100670 EDSON DA SILVA CASTRO
0009100479 EDSON ROBERTO POSCA
0009100663 EDSON VIEIRA
0009100181 EDUARDO APARECIDO BARBOSA DA SILVA
0009100258 EDUARDO VIEIRA
0009100053 EDUARDO ZANCONATO
0009100481 EDVALDO ALVES LEITE
0009100600 EDVALDO AZEREDO
0009100201 EDVALDO MATIAS DE BRITO
0009100517 EDVALDO TAKESHE TOMOMITSU
0009100668 ELCIO APARECIDO DA SILVA
0009100305 ELI MARTINS DE ANDRADE
0009100623 ELIANE MATHIAS SAGGIORO
0009100207 ELIANE ROSA DE FREITAS PIRES
0009100390 ELIAS BENEDITO PEREIRA
0009100158 ELIEL MIGUEL ALVES MARINHO
0009100002 ELIEZIO DOS SANTOS RIBEIRO
0009100705 ELISABETE ANTONIO DA SILVA
0009100683 ELISANDRA APARECIDA MORENO DE LIMA
0009100333 ELISEU ALVES SINIS
0009100550 ELIZANDRA DA SILVA APOLINARIO
0009100636 ELTON DE PADUA GUANDALIN RIBEIRO
0009100112 ELTON FLAVIO DE LIMA
0009100695 ELTON JOHN ALVES
0009100076 ELTON SEVERINO
0009100096 ELVIS DRAITON JACO
0009100120 EMERSON BUENO DE SOUZA
 
PRÉDIO C 
SALA 07
INSCRIÇÃO NOME
0009100236 EMERSON LUIZ RODRIGUES FORTI
0009100691 EMERSON RODRIGO DA SILVA
0009100580 EMERSON SILVA GALLINDO
0009100595 ERITON DE OLIVEIRA FERNANDES
0009100429 ERNESTO EVARISTO DE LIMA
0009100377 ERVITON RODRIGUES AFONSO
0009100206 ESTEFANI CARLOS CORREIA DO NASCIMENTO
0009100319 ESTEVAM MUNIZ DE CAMPOS
0009100585 ESTEVAM VALLIM DA COSTA
0009100445 EUCLYDES GIVANIL BONACI
0009100048 EVALDO DE ALMEIDA
0009100652 EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA
0009100516 EVERSON DA SILVA VIDAL
0009100066 EVERSON LUIZ DA SILVA

0009100143 EVERTON FRARE DO AMARAL
0009100005 ÉVERTON HENRIQUE PINHOLI
0009100082 FABIANO CAMARGO DA SILVA
0009100354 FABIANO CARLOS DE OLIVEIRA
0009100161 FABIO ANTONELI DE CASTILHO
0009100581 FABIO APARECIDO DA SILVA
0009100358 FABIO BATISTA DOS SANTOS
0009100092 FABIO DOS SANTOS BARROS
0009100041 FABIO FERREIRA GONÇALVES
0009100034 FABIO FRANCO
0009100001 FABIO GALVÃO DE OLIVEIRA
0009100350 FABIO GONÇALVES GOUVEA
0009100509 FABIO GUEDES DE OLIVEIRA
0009100006 FABIO HENRIQUE CONEGLIAN
0009100003 FABIO HENRIQUE HERNANDES
0009100172 FABIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ
0009100238 FABRICIO ALVES DE LIMA
0009100558 FABRICIO BARBOSA CARVALHO FILHO
0009100664 FABRICIO PEREIRA DORSE
0009100265 FERNANDO BORDENAL ERRERA
0009100245 FERNANDO CAMPOS BARBOSA
0009100235 FERNANDO CRISTIANO DA SILVA
0009100091 FERNANDO HENRIQUE VALVERDE
0009100077 FERNANDO JOSE BARBOSA
0009100532 FERNANDO VICENTE PIRES
0009100162 FRANCISCA F BERNARDINO DOS SANTOS
 
PRÉDIO C 
SALA 08
INSCRIÇÃO NOME
0009100114 GENILDO VIEIRA
0009100462 GERALDO ALVES DA SILVA
0009100386 GERALDO FERREIRA
0009100494 GILBERTO CARDOSO DA SILVA
0009100632 GILBERTO MUNHOZ DA SILVA
0009100331 GILSON APARECIDO DA SILVA RODRIGUES
0009100687 GIOVANI JOSE VIEIRA
0009100505 GONÇALO DOS SANTOS ANDRADE
0009100063 GUSTAVO BUENO
0009100506 HELBER RENATO GIMENEZ RAMIRES
0009100342 HELIO FERREIRA DA SILVA
0009100686 HELIO ORLANDO PINTO
0009100566 HELTON LUIS MONTEIRO FIGUEIRA
0009100321 HENRIQUE SALAZAR HERRERA DE SOUZA
0009100436 HEVERSON FREUDMAN PETER GOMES
0009100306 HIROYOSHI FUJISAWA
0009100247 HUDSON OLIVEIRA DA SILVA
0009100351 HUDSON TIAGO DE OLIVEIRA
0009100412 HUMBERTO SALCEDO TEIXEIRA
0009100496 ISAIAS ZANINO
0009100688 ISRAEL BERNARDINO DE FREITAS
0009100365 IVAN FERREIRA DE MEDEIROS
0009100627 IVAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
0009100409 JAIME LUIZ DE FARIA
0009100379 JEAN CARLOS AP SILVA
0009100586 JEAN EDSON NASCIMENTO
0009100430 JEAN MACHADO SCHAEFFER
0009100010 JEFFERSON MARQUES FERNANDES
0009100198 JEFFERSON QUEIROZ DOS REIS
0009100511 JEFFERSON RODRIGO PINTO
0009100548 JHONNY ALEXANDRE MORENO LOPES DA SILVA
0009100620 JOAO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
0009100557 JOAO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
0009100712 JOÃO APARECIDO MORENO
0009100650 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
0009100536 JOAO JORGE DA CRUZ
0009100503 JOÃO MAXIMINO JUNIOR
0009100372 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS
0009100079 JOAQUIM RODRIGUES CORDEIRO NETTO
0009100022 JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
0009100314 JONATAS PEDROZA DA SILVA
0009100239 JONATAS SOARES DE QUEIROZ
0009100701 JORGE ANTONIO TERCA
0009100232 JORGE WESCLER ALVES MOREIRA
0009100474 JOSE ANTONIO GUÇÃO MORENO
0009100476 JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
0009100102 JOSE APARECIDO NUNES
0009100560 JOSE APARECIDO PIRES
0009100609 JOSE AUGUSTO BALBINO
0009100240 JOSE BARBOSA LUCIANO
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PRÉDIO C 
SALA 09
INSCRIÇÃO NOME
0009100591 JOSE CARLOS LOPES DA SILVA
0009100125 JOSÉ CLAUDIO MUNIZ
0009100288 JOSE EDUARDO DUARTE
0009100439 JOSE ISMAEL DA SILVA
0009100653 JOSÉ NATAL PAULINO
0009100684 JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA
0009100131 JOSÉ RENATO RIBEIRO
0009100124 JOSE RICARDO DE ARAUJO
0009100057 JOSÉ RICARDO FERNANDES ORFÃO
0009100431 JOSE RICARDO PAGLIACI
0009100611 JOSE RICARDO RODRIGUES FERREIRA
0009100463 JOSE ROBERTO AFONSO
0009100118 JOSE RODER NETO RODER
0009100571 JOSE WILSON DE MACEDO
0009100283 JOSIEL JOSÉ DA SILVA
0009100054 JOSUÉ TERTO DA SILVA
0009100561 JUAREZ MOREIRA DE SOUZA
0009100115 JULIANO RIBEIRO BARBOSA
0009100491 JULIO CESAR LUIZ DA SILVA
0009100356 KARINA CRISTIANE LEME
0009100049 KATIA SILENE PONTES
0009100145 KATIUSIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
0009100706 KETNEY LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS
0009100159 KLEBER ALBINO
0009100464 KLEBER JULIS NASSULA
0009100056 LAERCIO RUBENS AMBROSINI
0009100045 LAUDECIR FILIPIN OSHIMA
0009100452 LEANDRO ALVES FERREIRA
0009100039 LEANDRO GONÇALVES
0009100613 LEANDRO JOSE CARDOZO
0009100556 LEANDRO MANGABA
0009100531 LEANDRO MARTINS MINCHIO
0009100013 LEANDRO RODRIGO RIBEIRO DA SILVA
0009100534 LEONARDO FERREIRA LIMA
0009100101 LEÔNIDAS THEODORO NAVARRO
0009100605 LUCAS DANIEL FERRAZ SILVERIO
0009100480 LUCAS REIS
0009100344 LUCIA HELENA MAIA
0009100340 LUCIANO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
0009100323 LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA
0009100477 LUCIANO HENRIQUE NUNES DE QUEIROZ
0009100035 LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
0009100297 LUCIANO MANOEL DA SILVA
0009100420 LUCIANO SOUSA DOS SANTOS
0009100649 LUIS ANTONIO DA SILVA
 
PRÉDIO C 
SALA 10
INSCRIÇÃO NOME
0009100564 LUIS CARLOS ADORNO
0009100440 LUIS CESAR ANTUNES
0009100299 LUIZ ALBERTO MELGAR PEREIRA
0009100434 LUIZ ALFREDO AZZI ILHESCA
0009100278 LUIZ ANTONIO ESTEVES
0009100618 LUIZ APARECIDO MARTIN GRIGOLETTI
0009100169 LUIZ CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA
0009100671 LUIZ CARLOS MARCHESANO
0009100625 LUIZ CARLOS ROSA
0009100524 LUIZ EDUARDO BIONDO SEVERINO
0009100634 LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
0009100525 LUIZ MARCELO LIMA
0009100441 LUIZ RICARDO DA SILVA
0009100508 LUIZ ROBERTO MALDONADO
0009100165 MADALENA GOMES FERREIRA
0009100345 MAGALI APARECIDA FARIA DE MORAES
0009100702 MANOEL ANTONIO BELO
0009100582 MANOEL COUTINHO JUNIOR
0009100643 MANOEL RODRIGO BOFFI MARIANO
0009100046 MARA REGINA LINDOLFO
0009100011 MARCELO ALVES DOS SANTOS
0009100326 MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA
0009100395 MARCELO AUGUSTO MARIANO
0009100471 MARCELO BATISTA DE ARAUJO
0009100547 MARCELO GOMES MAGRI
0009100696 MARCELO HENRIQUE LIMEIRA
0009100630 MARCELO PRADO
0009100544 MARCIO APARECIDO BREGA
0009100171 MARCIO APARECIDO DE SOUZA
0009100194 MÁRCIO CÉSAR DE CARVALHO
0009100693 MARCIO GIOVANE ABDALLA
0009100628 MARCIO ROGERIO GUIMARAES

0009100313 MARCIO SANTOS MARTINS
0009100619 MARCOS ALVES DORTA
0009100028 MARCOS ANDRADE FRANÇA
0009100457 MARCOS APARECIDO DOS SANTOS
0009100510 MARCOS CARVALHO SANCHES
0009100380 MARCOS DA SILVA PEREIRA
0009100529 MARCOS FERNANDO SARAIVA
0009100007 MARCOS FERREIRA MILANO
0009100260 MARCOS JUNIOR ROSA
0009100703 MARCOS LUIZ BUENO
0009100078 MARCOS PAULO DOS SANTOS
0009100192 MARCOS PAULO FERREIRA
0009100019 MARCOS PEDRO DE OLIVEIRA
 
PRÉDIO C 
SALA 11
INSCRIÇÃO NOME
0009100570 MARCOS ROBERTO ALBERTI
0009100449 MARCOS ROGERIO DA SILVA
0009100012 MARCOS ROGERIO DOS ANTOS
0009100528 MARCOS VINICIUS MORENO
0009100378 MARCUS VINICIUS PEREIRA STEFANON
0009100296 MARIEL NESTOR BARBOSA KAUFFMAN
0009100469 MÁRIO CRISTIANO SANDRI POLONIATO
0009100711 MARIO MARCOS CICERELLI SUEZAWA
0009100394 MARIZA APARECIDA DA COSTA CARVALHO
0009100391 MARIZA FERNANDES MARMOL
0009100629 MATHEUS MARCIANO PRADO
0009100325 MAURICIO ALAMINO
0009100081 MAURO ALVES
0009100428 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS
0009100572 MICHAEL DOUGLAS DELGADO
0009100136 MICHAEL FLORES AMARO DA SILVA
0009100027 MILTON RICARDO CANTADOR
0009100086 MOISES SATU
0009100647 NATAL FERREIRA FILHO
0009100658 NATHALIA DE MORAIS OLIVEIRA
0009100659 NELSON MORENO JUNIOR
0009100488 NILSON JOSE DOS SANTOS
0009100018 NILSON LUCIANO DA SILVA
0009100512 NILTON CARLOS FIGUEIRA
0009100454 NILVAN LUZ CANGUSSU
0009100415 NIVALDO DE ABREU
0009100142 NORBERTO FLOR DA SILVEIRA
0009100455 ODAIR DE OLIVEIRA
0009100241 ODAIR JOSÉ RODRIGUES FORTI
0009100707 OSNIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
0009100205 OSVALDO FERNANDO BRAULIO
0009100465 OSVALDO MIGUEL
0009100685 OTAVIO LUIS AMARAL
0009100576 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS
0009100489 PATRICIA MARINHO SILVERIO BRANDÃO
0009100583 PAULO CESAR DE ANDRADE
0009100109 PAULO CESAR PEREIRA
0009100622 PAULO CEZAR FORTE
0009100349 PAULO DE TARSO BUENO REZENDE
0009100375 PAULO HENRIQUE SANZOVO FRAGA
0009100410 PAULO JORGE ANDRÉ
0009100199 PAULO MARCELINO DOS SANTOS
0009100282 PAULO MILTON BASO
0009100522 PAULO ROBERTO FERRAZ
0009100540 PAULO ROBERTO ROSSINI
 
PRÉDIO C 
SALA 12
INSCRIÇÃO NOME
0009100416 PAULO RODRIGUES DA SILVA
0009100148 PAULO SERGIO CLARO DA SILVA
0009100657 PAULO STARCK LEMOS FILHO
0009100138 PAULO VITOR AUGUSTINHO
0009100071 PEDRO EGYDIO
0009100606 PEDRO LIMA FILHO
0009100088 PEDRO PEREIRA BISPO
0009100014 RAFAEL GUILHERME DA SILVA
0009100538 RAFAEL LAPERUTA
0009100149 RAFAEL SANTOS REDRESSA
0009100599 RAFAELLA BUENO OIA DA SILVA
0009100404 RAPHAEL AGULHARI MARTELINI
0009100175 RAPHAEL MARTINS RAMOS
0009100475 RAQUEL EVANGELISTA BARBOSA
0009100307 REGIANE GOUVEIA SANTOS
0009100451 REGINALDO CAETANO
0009100156 REGINALDO CESAR MARTINS
0009100472 REGINALDO CORREA



10 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 10 DE ABRIL DE 2.014

0009100204 REGINALDO PEREIRA
0009100466 REGIS VALENTE SILVA
0009100639 REINALDO DONIZETE DA SILVA
0009100330 REINALDO DOS SANTOS CORDEIRO
0009100373 REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES
0009100458 REINALDO MARTINS JUNIOR
0009100361 RENATO MARTINS
0009100193 RICARDO AKIRA KURODA
0009100130 RICARDO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA
0009100542 RICARDO APARECIDO CAMPOS
0009100660 RICARDO BROSCO DE TOLEDO PIZA
0009100129 RICARDO FRANCO NETO
0009100257 RICARDO JOSE MORENO
0009100050 RICARDO PEREIRA DE JESUS
0009100308 RICARDO SATO OLIVEIRA
0009100555 RICARDO TADEU MANHANI
0009100312 RICARDO ZAGO BARREIRA
0009100188 RICHARD CLAUDIO ARANTES
0009100033 RICHARD DE SOUZA LAZARO
0009100261 RICHARD VALLIERI
0009100470 RINALDO DOS SANTOS
0009100520 ROBERTO CARLOS PINTO
0009100140 ROBERTO CARLOS THOMAZ
0009100132 ROBERTO DE ARCANJO JUNIOR
0009100244 ROBERTO DONIZETE DA SILVA
0009100389 ROBERTO FERREIRA PRATA
0009100642 ROBERTO LAZARO DA SILVA
 
PRÉDIO C 
SALA 13
INSCRIÇÃO NOME
0009100273 ROBERTO LEANDRO DOS SANTOS
0009100152 ROBSON ALEXANDRE FERRARI
0009100316 ROBSON PEREIRA
0009100154 RODNEI JOÃO DE OLIVEIRA
0009100084 RODOLFO TIAGO FIDENCIO
0009100324 RODRIGO CHEQUE HERNANDES
0009100482 RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS
0009100208 RODRIGO PAIVA MANSO
0009100275 RODRIGO PEDRO DA SILVA
0009100422 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
0009100304 RODRIGO RODRIGUES ALVES DA SILVA
0009100492 RODRIGO WILLIANS DA SILVA
0009100594 ROGERIO ANTONIO SOUZA
0009100294 ROGERIO APARECIDO DE CARVALHO
0009100655 ROGERIO APARECIDO MARTINS LEMOS
0009100435 ROGERIO GOMES AMARO
0009100407 ROGERIO JESUS OLIVEIRA
0009100072 ROGERIO JORGE
0009100682 ROGÉRIO MANCOSO
0009100387 ROGÉRIO SIQUEIRA DE MIRA
0009100186 RONALDO BONIFACIO
0009100700 RONALDO GEOVANI SANTOS
0009100219 RONALDO GONÇALVES DE ARAUJO
0009100073 RONI DE MARCO
0009100117 RONIE ALVES VIEIRA
0009100271 RUBENS ROGERIO JACINTO DE AMORIM
0009100392 RUDE CARLOS DA SILVA
0009100553 SÁJENE RODRIGUES MOURA
0009100666 SALATHIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
0009100573 SALATIEL DA MATA BRITO
0009100385 SALVADOR DE OLIVEIRA JUNIOR
0009100262 SAMUEL DOS SANTOS
0009100645 SANDRO BENTO LORENA DA SILVA
0009100183 SANDRO JOSE DA SILVA
0009100593 SAUL DE SOUZA BIANCHI
0009100403 SERGIO APARECIDO PEREIRA
0009100233 SERGIO ARMANDO GALICIA
0009100413 SERGIO DOS SANTOS
0009100614 SERGIO ISAMU YONAMINE
0009100579 SERGIO LUIZ GIMENEZ HERREIRA
 
PRÉDIO C 
SALA 15
INSCRIÇÃO NOME
0009100681 SERGIO ROBERTO MONTEIRO
0009100083 SHAIROM DIEGO DE MORAES ZAPATERINI
0009100676 SIDNEI DA SILVA
0009100227 SIDNEI MARCELINO LAURIANO
0009100113 SIDNEY QUEIROZ DA SILVA
0009100673 SIDNEY RAMOS DOS SANTOS
0009100633 SILVAIR ROSA
0009100398 TAUANE NASCIMENTO DOS SANTOS RODRIGUES
0009100182 TEÓFILO SANTOS GOMES

0009100094 THIAGO ANTONIO GARCIA
0009100603 THIAGO FERNANDO BASSETTO
0009100074 TIAGO AGOSTINHO DE MACEDO
0009100604 TIAGO SILVESTRE DE JESUS
0009100442 VAGNER BARBOSA NUNES
0009100514 VAGNER ZANETTI
0009100090 VALDECIR ALVES DE ABRIL
0009100127 VALDECIR APARECIDO GONÇALVES BRANCO
0009100589 VALDECIR BATISTA FERREIRA
0009100710 VALDECIR PEREIRA
0009100191 VALDEVINO DOS SANTOS
0009100341 VALENTIM SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA
0009100170 VALMIR ANTUNES GUIMARAES
0009100562 VALMIR DE ANDRADE
0009100017 VALQUIRIA RODRIGUES PEREIRA
0009100280 VALTER ALVES CORDEIRO
0009100405 VALTER APARECIDO MARTINS
0009100100 VANDERLEI DA SILVA
0009100032 VANICIA CRISTINA BOMFIM
0009100197 VICENTE PAULO TORRES
0009100320 VICENTE ROMANO FILHO
0009100038 VINICIUS ALEXANDER FEITOSA
0009100068 VINICIUS RIBEIRO LEITE
0009100597 VITORINO RAMOS DE OLIVEIRA
0009100383 VLADEMIR VICENTE ELLARO
0009100493 WAGNER ALONGE
0009100545 WAGNER CRISTIAN PINHEIRO ASSUMPÇÃO
0009100478 WALLACE LUIZ LOURENÇO
0009100291 WALLAX VINICIUS BATISTA
0009100602 WALNER COSTA
0009100311 WALTER CASTRO REIS JUNIOR
0009100119 WALTER LUIZ FRANCISCO MIRANDA
0009100097 WALTER SANTOS JUNIOR FILHO
0009100061 WELLINGTON RIO
0009100146 WELLINGTON ROCHA DE OLIVEIRA
0009100368 WILLIAM LUIZ CARDOSO
0009100107 WILLIAMDOS SANTOS
0009100217 WILLIAN LUIZ SOUTO
0009100637 WILLIANS RICARDO
0009100024 WILSON BARREIRAS LOPES
0009100237 YOSHIHARU TAIRA

Bauru, 08 de abril de 2014.
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “PRIVACIDADE NA INTERNET”.
Serão abordados os seguintes assuntos: Algumas das formas como a sua privacidade pode ser invadida na 
Internet. Alguns dos riscos que a divulgação e a coleta indevida de informações pessoais podem representar. 
Cuidados que devem ser tomados para preservar a privacidade na Internet.
As inscrições estarão abertas à 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 5975/10. 
Data e horário: 11/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: David José Françoso
Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(1992), graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012) e 
pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). Na Administração Pública desde 1982, atualmente é Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru, Professor Especialista da UNIESP, Professor Assistente da Pós 
Graduação da Anhanguera Educacional S/A, Membro do Conselho Fiscal da FUNPREV e pós-graduando 
em Gestão de Projetos. Atuou como professor para o Governo do Estado de São Paulo. Autor do livro 
"e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital". 
Inscrições: das 8h do dia 20/03/2014 às 17h do dia 10/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “O TRABALHO COM ESPIRITUALIDADE”.
Ementa: A Logoterapia é uma proposta para explicar as motivações do ser humano. Ela foi criada pelo 
médico vienense Viktor Frankl. Logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como 
na busca da pessoa por este sentido" (Frankl). Vemos na história da humanidade que os que mais se 
destacaram por seu trabalho foram os que se consagraram na conquista de seu ideal. Para os que admitem 
a existência de uma realidade espiritual e buscam conhecer a mesma, encontrarão com certeza as respostas 
às indagações mais instigantes da humanidade. Somente uma explicação fundamentada na racionalidade 
que contemple aspectos de uma realidade espiritual pode apresentar respostas aceitáveis. A partir destas 
premissas, podemos dizer que através da descoberta de sua missão pessoal, bem como ter claramente a 
mesma como objetivo maior na vida, cada um encontrará motivações de foro íntimo que justifiquem valer 
a pena a luta permanente contra adversidades. Ter clara em nossa mente a nossa missão como ser humano 
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bem como valores espirituais, nos faz traduzir as dificuldades do trabalho e do dia a dia como oportunidades 
e desafios.
Como agir em nosso trabalho frente a pessoas que apresentam comportamentos negativos, utilizam a 
maledicência e ainda nos parecem avarentas, críticas, destrutivas e com falhas morais?
As inscrições estarão abertas à 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 5975/10. 
Data e horário: 15/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Carlos Eduardo Noronha Luz
É palestrante, articulista e colaborador de jornais, revistas e sites.
É aposentado da CESP e foi professor de ensino médio, e posteriormente professor na faculdade de 
engenharia e tecnologia da UNESP - Universidade Estadual Paulista. Fez pós-graduação em Gestão 
Empresarial. 
É coautor dos Livros: “O Caminho de Cícera” – Romance e “Nos braços do pai” - Livro sobre Educação 
e Espiritualidade.
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 14/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “ORIENTAÇÕES PARA FALAR EM PÚBLICO”.
Serão abordados os seguintes tópicos: Como vencer o medo de falar em público. A linguagem corporal 
como estratégia de convencimento. Elaboração e uso de roteiro para apresentação oral.
As inscrições estarão abertas à 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 5975/10. 
Data e horário: 16/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Pedro Polesel Filho
Atuou por 10 anos como professor universitário na graduação e pós-graduação na USC, além de ter 
lecionado na UFG, em Goiás e na Universidade Independente de Angola, em Luanda. Trabalha com vários 
assuntos no campo da gestão e da comunicação nas organizações. Relações Públicas na PMB.
Inscrições: das 8h do dia 20/03/2014 às 17h do dia 15/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA PARA O BOM 
DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO”.

Serão abordados os seguintes tópicos: A partir de exposições teóricas, vídeos e músicas veremos que a 
mudança de hábitos bem simples, pode preservar ou melhorar o bom funcionamento do cérebro. Em pesquisa 
recente, pesquisadores comprovaram que atividades de leitura e escrita facilitam o bom funcionamento do 
cérebro, bem como, retardam os lapsos de memória, ou mesmo inibem, ocorridos com o avanço da idade. 
As inscrições estarão abertas à 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 5975/10. 
Data e horário: 23/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Maria A. G. Santos
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia; Gestão Escolar – UNESP/FCL. Mestre em Processos e 
Distúrbios da Comunicação – FOB/USP
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 22/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “GESTÃO DOCUMENTAL E CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE BAURU”.

Serão abordados os seguintes assuntos: Revisão de legislação acerca do tema, cenário nos municípios, 
política de acesso à informação, os desafios da gestão documental e do acesso à informação e o projeto 
para a criação do arquivo público municipal e implantação de uma política pública de gestão documental.
As inscrições estarão abertas à 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 5975/10. 
Data e horário: 24/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: David José Françoso
Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(1992), graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012) e 
pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). Na Administração Pública desde 1982, atualmente é Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru, Professor Especialista da UNIESP, Professor Assistente da Pós 

Graduação da Anhanguera Educacional S/A, Membro do Conselho Fiscal da FUNPREV e pós-graduando 
em Gestão de Projetos. Atuou como professor para o Governo do Estado de São Paulo. Autor do livro 
"e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital". 
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 23/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

CURSO: EXCEL BÁSICO
Serão abordados os seguintes tópicos: O aluno terá uma introdução ao Excel, será apresentado ao ambiente 
de trabalho, aprenderá a utilizar os Operadores Matemáticos (mais, menos, vezes, dividir, expoente e 
porcentagem, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem). O aluno aprenderá a 
referenciar células e conjunto de células, utilizar a alça de alto preenchimento e a formatar de células e 
tipos de dados. Serão ensinadas também as funções básicas (Soma, Máximo, Mínimo e Média), as funções 
de data, as funções financeiras e as funções condicionais (SE, SOMASE, MédiaSe, Somases, Mediases e 
Procv). Durante o curso o aluno aprenderá também a inserir gráficos e formatar planilhas para impressão.
As inscrições estarão abertas à 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 5975/10. 
Datas de aulas do curso: 08/04/2014, 15/04/2014, 22/04/2014, 29/04/2014, 06/05/2014, 13/05/2014, 
20/05/2014, 27/05/2014, 03/06/2014 e 10/06/2014
Horário das aulas: das 15h às 17h
Carga horária total: 20 horas 
Vagas: 19
Local: NAPEM
Ministrante: Marcelo Climaites Fernandes
Mestre em Ciência da Computação e possui 19 anos de experiência na área de informática, nesse 
tempo, trabalhou com coordenação de projetos, análise de informações, analise de sistemas, analise de 
desenvolvimento de sistema e programação para automação industrial. Leciona a 14 anos, sendo que 
desses, 10 anos em instituições de ensino superior, para cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Administração, Ciências Contábeis, RH, Logística, entre outros.
Inscrições: das 14h do dia 27/03/2014 às 12h do dia 08/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

CURSO: POWERPOINT BÁSICO
Serão abordados os seguintes tópicos: No curso de Power Point Básico o aluno terá uma introdução ao 
Power Point, será apresentado ao Ambiente de Trabalho e criará apresentações básicas.O participante do 
curso aprenderá a formatar manualmente uma apresentação e a utilizar designs existentes. Será mostrado ao 
aluno como utilizar o assistente de criação de apresentações. O aluno também aprenderá a fazer Animações, 
transições de slides e apresentações automáticas.
As inscrições estarão abertas à 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 5975/10. 
Data de aulas do curso: 08/04/2014, 15/04/2014, 22/04/2014 e 29/04/2014
Horário das aulas: das 13h às 15h
Carga horária total: 08 horas 
Vagas: 19
Local: NAPEM
Ministrante: Marcelo Climaites Fernandes
Mestre em Ciência da Computação e possui 19 anos de experiência na área de informática, nesse 
tempo, trabalhou com coordenação de projetos, análise de informações, analise de sistemas, analise de 
desenvolvimento de sistema e programação para automação industrial. Leciona a 14 anos, sendo que 
desses, 10 anos em instituições de ensino superior, para cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Administração, Ciências Contábeis, RH, Logística, entre outros.
Inscrições: das 14h do dia 27/03/2014 às 12h do dia 08/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “GEOMETRIA BÁSICA PARA SERVENTES E PEDREIROS”.
Serão abordados os seguintes tópicos: Definição de plano, reta e ângulo. Tipos de ângulos. Geometria 
simples, cálculo de metragem quadrada, cálculo de volume.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de: Ajudante Geral, Armador de Construção Civil, Assentador de Guias, Assistente 
de Fiscalização e Terraplanagem, Auxiliar de Topógrafo, Carpinteiro, Marceneiro, Mestre de Obras, 
Operador de Serraria, Pedreiro, Serralheiro e Servente de Pedreiro, enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Data e horário: 25/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Alexandre Antonio Ferraz de Arruda
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. Atuou em 
algumas empresas como: COHAB de Londrina; Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina; 
PORTOBELLO SHOP em Bauru. Desde 2011 é Arquiteto na Secretaria Municipal de Obras.
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 24/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.
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PALESTRA : “GESTÃO FINANCEIRA NO SERVIÇO PÚBLICO”.
Ementa: Noções básicas de gestão da receita e despesa no serviço público: conceitos de planejamento, 
origem de receita, prioridades de despesas, vínculos de recursos e limites legais.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de: Administrador, Agente de Administração, Contador, Economista, Técnico de 
Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico Orçamentário, Técnico Tributário, enquadrados 
na Lei 5975/10. 
Data e horário: 29/04/2014 –09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Everson Demarchi
Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (UNIARA-Araraquara); Pós Graduação 
em Administração Pública (UNESP-Bauru); graduação em Ciências Econômicas - Instituição Toledo 
de Ensino. Vinte e dois anos na área pública, sendo nove anos em planejamento, elaboração e execução 
orçamentária e dois anos em Controladoria. Dois anos de experiência na área acadêmica e seis meses como 
coordenador de curso (Grupo UNIESP).
Inscrições: das 8h do dia 04/04/2014 às 17h do dia 28/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

C O M U N I C A D O
Comunicamos que o Convênio nº 1.204/10, celebrado entre o Município de Bauru e o Banco B.M.G. S/A, 
referente à concessão de empréstimo pessoal aos servidores municipais, com consignação da despesa em 
folha de pagamento, não vigora mais, tendo em vista o término do prazo de vigência.

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. NOTIFICADA DA APLICAÇÃO DA 
PENALIDADE DE MULTA DE MORA, PELAS RAZÕES CONTIDAS NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 50.283/11. 
EM RAZÃO DA PUNIÇÃO POR INADIMPLEMENTO PARCIAL NA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO APLICA-SE A MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL 
ESTIMADO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE A R$ 2.280,00 (DOIS MIL, DUZENTOS 
E OITENTA REAIS), COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II, TODOS DA 
LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, E NA CLÁUSULA 5.1 DO CONTRATO Nº 
6.616/12.

A CONTRATADA PODERÁ EXERCER O DIREITO DE RECORRER DA DECISÃO 
ADMINISTRATIVA DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, 
NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO I, ALÍNEA “F”, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1.993.

BAURU, 03 DE ABRIL DE 2.014.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

CONTRATO Nº 7.205/14 - PROCESSO Nº 72.707/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS - OBJETO: O presente contrato tem por objeto 
a prestação de serviços pela CONTRATADA do projeto “GALPÃO COM ARTE”, tendo como objetivo 
proporcionar a inserção na sociedade, o desenvolvimento cultural, melhorar a convivência entre os jovens, 
tendo como princípio fundamental a integração da comunidade com atividades culturais populares, nos 
termos descritos no processo administrativo nº 72.707/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 
20.000,00  – ASSINATURA: 03/02/14.

EXTRATOS 

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 8 a 10 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

TERÇA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 e 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 e 6 06:30 às 11:00

QUINTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Pousada I Santo Garcia 5 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

OBS: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado no 
período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.

COMUNICADO
Comunicamos que os feirantes abaixo relacionados recolheram a taxa única de fiscalização de 
estabelecimento (TUFE) referente ao exercício 2014.
NOME DO SOLICITANTE Nº I.M Data Pgto. Valor em R$
Akira Takahashi 515498 27/03/2014 112,70
Antonio Ishikawa 59687 25/03/2014 112,70
Antonio Martins Gonçalves 52016 31/03/2014 112,70
Antonio Neiva Bonfim 511787 31/03/2014 112,70
Benito Borges do Prado 523682 28/03/2014 112,70
Dirce Pocci Rodrigues 509162 27/03/2014 112,70
Enardo e Rosangela Com. Exovais LTDA ME 504411 30/3/2014 360,63
Estevam Aparecido de Melo 511952 24/03/2014 112,70
Hideo Oao 522724 31/03/2014 112,70
Joana Aparecida de Souza 82575 12/11/2012 112,70
João Carlos Rodrigues 76141 31/03/2014 112,70
João Roberto de Souza 525058 31/03/2014 112,70
Joaquim Pedro Pires 53112 31/03/2014 112,70
José Aparecido Takashi Ikeda 525437 31/03/2014 112,70
Julio Fernandes Gomes 87692 31/03/2014 112,70
Luis Carlos Francisco Gordo e outra 508831 27/03/2014 112,70
Maria da Conceição A. S. Pereira 75955 31/03/2014 112,70
Maria de Fátima Aires Nascimento 514401 17/03/2014 112,70
Maria José Prates Ribeiro 517017 31/03/2014 112,70
Moises Bastos 58824 31/03/2014 112,70
Nadir Aparecido Pini 523862 01/04/2013 112,70
Nathalia Atinai Bertochi 522297 31/03/2014 112,70
Nelson Massamitsu Izumi 522325 31/03/2014 112,70
Rafael da Silva 523003 31/03/2014 112,70
Ricardo Yoshinori Okama 516877 31/03/2014 112,70
Rodrigo Fernandes de Souza 516275 8/4/2014 MEI
Sebastiana Augusta Nakahodo 78053 31/03/2014 112,70
Sergio Cavalini 53115 26/03/2014 112,70
Vicentina Fernandes 80079 31/03/2014 112,70
Wilton Guilherme Ferraz 530937 24/03/2014 112,70
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Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
ACÚMULOS COM PROBLEMA 2014

ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES, RG.18.221.612-3, Especialista em Gestão Escolar – Diretora 
de Escola – Fundamental da EMEF SANTA MARIA, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB II, na E.E. João 
Maringoni, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 321/2014 
Acumulação legal.

CÉLIA REGINA MORENO, RG 12.329.808, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – 
Fundamental, 6º ao 9º anos, Geografia, da EMEF SANTA MARIA, da Prefeitura Municipal de Bauru, e Professor 
de Educação Básica II,designada vice-diretora  na E.E. PROF. Henrique Rocha de Andrade, na cidade de Bauru. Ato 
dec. nº 322/2014.
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

MARISA SOARES DE OLIVEIRA, RG 13.914.263-0, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica 
– Fundamental (6º ao 9º anos / português), da EMEF SANTA MARIA, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II - 
CATEGORIA O, na E.E. Dr. Luiz Zuiane, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 323/2014.
Acumulação legal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A diretora da EMEF “Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia” convoca os associados da APM 
compareceram à Assembleia Geral para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal, para o mandato de 2014. A primeira chamada será no dia 17 de abril de 2014, quinta-feira, às 08 h e 
30 minutos, em sua sede, sito à Rua Antonio Montebugnoli nº 6-32, Núcleo Nobuji Nagasawa, nesta cidade de Bauru. 
Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 09 h, no 
mesmo local e data.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6.661/12 - PROCESSO Nº 7.913/11 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: As partes 
resolvem acrescer ao objeto do Contrato os serviços descritos na planilha de fls. 830/831 do processo administrativo 
7.913/11. Por via de consequência, acrescem ao valor do Contrato a importância de R$ 105.575,64 (cento e cinco 
mil, quinhentos e setenta e cinco reais, e sessenta e quatro centavos), passando o valor total de R$ 1.103.422,34 
(um milhão, cento e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais, e trinta e quatro centavos) para R$ 1.208.997,98 (um 
milhão, duzentos e oito mil, novecentos e noventa e sete reais, e noventa e oito centavos) razão pela qual os itens 3.1 e 
3.2 da Cláusula Terceira, do Contrato original passam a ter a seguinte redação: O valor do presente Contratoserá de R$ 
1.208.997,98 (um milhão, duzentos e oito mil, novecentos e noventa e sete reias, e noventa e oito centavos) obtidos 
com base na planilha de quantidade e preços unitários da CONTRATADA. As despesas decorrentes da execução 
deste Contrato serão suportadas pelas verbas: Ficha nº 107 – 4.4.90.51.99 – 12.365.0007 – 1035”. As partes resolvem 
alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira do Contrato, para acrescer mais 07 (sete) meses de vigência ao prazo do 
Contrato anteriormente firmado, passando de 18 (dezoito) meses.para 25 (vinte e cinco) meses, sendo que o referido 
item passa a ter a seguinte redação: O presente Contrato terá vigência pelo prazo de 25 (vinte e cinco) meses, podendo 
ser prorrogado à critério das partes contratantes. As partes resolvem, ainda, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda, 
para acrescer mais 218 (duzentos e dezoito) dias, ao prazo de execução do objeto do Contrato anteriormente firmado, 
passando de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias, com fundamento 
no artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, sendo que referido item passa a ter a seguinte redação: 
O prazo para inicio das obras e serviços será de 3 (três) dias corridos, contados a partir da expedição da “Ordem de 
Serviço” e o de conclusão será de até 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias. - ASSINATURA: 27/02/14. 

CONTRATO Nº 7.219/14 - PROCESSO Nº 74.714/13 - CONTRATANTE: Município de Bauru - 
CONTRATADA: AMANDA ROCHA MORAES PEREIRA - OBJETO: O presente contrato tem por 
objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA do projeto “A IMAGEM NO MUSEU DO SONHO 
– UMA VISÃO IMAGINÁRIA DE SANDMAN”, tendo como objetivo produzir o foto-livro “A Imagem 
no Museu do Sonho” contribuindo assim para o fomento da produção fotográfica e literária da cidade de 
Bauru, remetendo a ícones históricos-imagéticos (Estação ferroviária, cemitério Lauro de Souza Lima) na 
produção dos significados em uma perspectiva comunicativa e educadora, nos termos descritos no processo 
administrativo nº 74.714/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 – ASSINATURA: 
17/02/14. 

CONTRATO Nº 7.276/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 (E-doc. nº 12.844/14) - CONTRATANTE: 
Município de Bauru - CONTRATADA: SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA- ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletroeletrônicos 
a seguir: 05 (CINCO) BEBEDOUROS, 05 (CINCO) REFRIGERADORES DE 342 LITROS, 01 (UM) 
REFRIGERADOR DE 260 LITROS, 01 (UM) FOGÃO DE 04 BOCAS E 02 (DOIS) ASPIRADORES 
DE PÓ, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao 
Processo nº 3.773/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 11.451,63 – PROPONENTES: 35 - 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/13 – ASSINATURA: 14/03/14. 

CONTRATO Nº 7.290/14- PROCESSO Nº 3.773/13 (E-doc nº 12.857/14)- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletroeletrônicos a seguir: 01 (um) SUPORTE 
DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA E 02 (duas) FRAGMENTADORAS DE PAPÉIS, melhor 
descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/2.013 - 
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.251,23 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
177/13 – PROPONENTES: 35 - ASSINATURA: 20/03/14.

EXTRATOS 

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS MOBILIÁRIAS – DAFRM

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE

19.563/2013- REGINA LUCIA DE OLIVEIRA
28.372/2013 – NELSON T TSUZUKI & CIA LTDA
41.792/2013 – POLLYANA FOGER MARQUES DEGRAVA
60.472/2013 – YONE YAMASHITA

8.000/2013 - PAULO SERGIO MANGABA
50.934/2013 – YONE YAMASHITA
61.103/2013 – JOSÉ MOURA BORGES

PROCESSOS DEFERIDOS
 
65.046/2011- LEILA REGINA DA SILVA
47.689/2013- FATIMA REGINA GARBE AFONSO
38.722/2013- CLAUDIO RAZEIRA

Divisão de Receitas Mobiliárias
Silvana Ap. B. de Souza

Secretaria de Economia e Finanças

SECRETARIA DE FINANÇAS ALERTA SOBRE OS VENCIMENTOS DA TAXA TUFE E DO ISS 
TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO 2014.
A partir do dia 06/03/2014 (5º feira) está disponível as guias para o pagamento da TAXA ÚNICA DE 
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -  "TUFE" -  e  ISS trimestral pessoa jurídica e pessoa 
física/2014. 
A emissão deverá ser feita através do site da prefeitura www.bauru.sp.gov.br - banner TUFE - colocar a 
inscrição municipal e a senha e ir ao extrato de débito para impressão. 
Caso o munícipe não tenha mais a senha, poderá solicitar via processo eletrônico disponível no site da 
Prefeitura na parte Secretaria Finanças - SIGIPM - nome do processo: Solicitação de senha do Sistema 
Tributário ou enviar e-mail ao plantão fiscal que será dada as devidas instruções.
Esclarecemos ainda, que a partir deste ano não será enviado carnê para inscrições ativas de pessoas físicas 
que recolhem o ISS trimestralmente, estes deverão acessar os boletos exclusivamente através do site acima 
citado. 
Para as inscrições que constam e-mail atualizado, será enviada uma notificação digital. 
A obrigatoriedade legal (Art. 315 do Decreto 10.645/2008) de manter o cadastro da Inscrição Municipal 
atualizado, com informações legítimas. Solicitamos que os cadastros sejam atualizados para notificações 
eletrônicas futuras, caso tenham escritório de contabilidade ou contador, solicitar a atualização aos mesmos.
A Secretaria Municipal lembra aos contribuintes, que o vencimento do prazo para o pagamento da parcela 
única do ISS trimestral para pessoa física e jurídica e da taxa TUFE com desconto de 10% ou da primeira 
parcela é dia 31/03/2014. 
As demais parcelas para os contribuintes pessoa física ou jurídica que optarem pelo parcelamento, estas 
vencerão nas datas de 30/06, 30/09 e 31/12/2014, os da TUFE serão nos meses consecutivos ao vencimento 
da primeira parcela, conforme quantidade de parcelas.
Outras informações através do email plantaofiscal@bauru.sp.gov.br ou pelo telefone 3235-1330 e 3235-
1340, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.

Para providências.
INSC. MUNICIPAL 
509042 - DALVA APARECIDA RIBEIRO
502072 - AMANDA CORREA FREITAS DOS SANTOS
503563 - ROBERTO RIVELINO DA SILVA
514008 - PAULO CESAR OLIVEIRA
501756 - MARCO ANTONIO HELENO
65034 - JAIR ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
502023 - LEANDRO JOSE MENDES GARCIA
510856 - WELLINGTON RICHARD DE OLIVEIRA
525810 - ANTONIO GONCALVES FERREIRA
504521 - NELSON SILVA CALAZANS
84492 - KASSIA SUEKO YANAGI FIORAVANTE
82386 - PRISCILA DELFINO GOMES
500618 - DAMIAO ERIUTON DE SOUZA
502378 - SIDINEI DONIZETE CASARINI RODRIGUES
511190 - NIVALDO SEBASTIAO DA SILVA
511185 - ANA MARIA MADUREIRA DA SILVA
508170 - JOSUE APARECIDO ALVES
502623 - WALDEMIR LIMA DA SILVA
501949 - CLAUDINEI APARECIDO SIQUEIRA
76179 - VALDIR APARECIDO RAIMUNDO
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521804 - CARLOS EDUARDO BOTTER
521803 - LUCIANO AUGUSTO BOTTER
65751 - CESAR AUGUSTO DA SILVA
508074 - LUIZ MARIO BUENO JUNIOR
500571 - IRIO GONCALVES JUNIOR
506089 - CARINA ADAM DE MOURA FERRO SILVA
41614 - MARGARETH APARECIDA COELHO NASCIMENTO
73916 - ANTONIO CARLOS MONDINI
510430 - FERNANDA ANZOLIN DA SILVA
510433 - THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
57833 - SONIA APARECIDA SIMOES FAINER
67720 - VANESSA ROBERTA CORREA GAMA
81742 - ANDREA BRITO COSTA
86056 - RODRIGO CAIO KESAM
8496 - SIDNEY ORTIZ
501946 - LUDMILLA SAN DIM TIDEI DE LIMA
505855 - ISRAEL APARECIDO RIBEIRO
501521 - ANA CRISTINA XAVIER
501918 - THIAGO BOTELHO MOREIRA
501880 - LEANDRO CESAR MARTINS
504004 - SUELI SOARES LOPES RABONI
505539 - JOSE RODRIGUES JUNIOR
500945 - ELAINE DE CASSIA GOMES DA SILVA
500344 - SUEMYS FERNANDO BONK
85984 - ANDREA STOLF EBERLE
529857 - DOUGLAS HISSAO UEMURA
26127 - REGINA CELIA PAGANINI L FURIGO
15690 - AULUS SANTINI FIOCCHI
16742 - OSVALDO RODRIGUES AZENHA JUNIOR

Publicação para ciência e providencia
Atenciosamente

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

DIRETOR: FRANCISCO JOÃO AMORIM

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

Proc.   8127/13 – Flávio Ribeiro de Paula;
Proc. 55752/13 – Fátima Mary Hanada Gagliardi;
Proc. 11312/13 – Lenira Lourenço Martins;
Proc. 19222/13 – José Maria de Andrade;
Proc. 40841/13 – Roselene Maria Chrispim;
Proc. 23460/13 – Mike Antonio da Silva;
Proc. 44903/13 – Rosali de Fátima Baio Fabrício;
Proc.   6688/13 – Ireno Domingos de Souza;
Proc. 69184/12 – Isaias Nicolau Fonseca;
Proc.  8245/13 – Claudemir do Nascimento;
Proc. 56089/12 – Marlene Fernandes Diman;
Proc. 56779/12 – Lidio Donizete Romão;
Proc. 56987/12 – Fabiana Vieira Correia;
Proc. 59923/12 – Marcelino Severino de Castro;
Proc.   2055/13 – Sebastião Soares de Moura;
Proc.   7135/12 – Fatima Francisco da Silva;
Proc. 23226/12 – Alessando Moura Hachimoto;
Proc.   8857/13 – Camila Regina Silva dos Santos;
Proc.   9054/13 – Adelson Aparecido do Nascimento;
Proc.   1468/12 – Nilceana de Barros Dutra;
Proc.   9509/13 – Leonardo Henrique Gabriel  e  Silva;
Proc. 40662/11 – Paulo Rogério A. Genaro;
Proc. 60782/11 – Andre Luiz  Fabrini Malini;
Proc. 10358/13 – Lauro Soares;
Proc. 10543/13 – Irene Stegleano Navarro;
Proc. 11229/13 – Flavia Renata de Mello Marques.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 36227/12 – Rosemeire Bastos Pereira;
Proc. 57485/12 – Antonino Rodrigues da Costa;
Proc. 58778/12 – Luiz Carlos Nunes do Espírito Santo;
Proc. 63802/12 – Luzia Aparecida Francisca;
Proc. 68623/12 – Francisca Francilma Bernardino; 
Proc. 69161/12 – Nilza de Moraes Santos;

Proc. 31916/13 – Solange Vieira dos Santos Rodrigues;
Proc. 36045/13 – Lili Aparecida Roque Gotardo;
Proc. 38997/13 – Fabio de lima Felix;
Proc. 45932/13 – Marli Solange Oliveira Souza da Silva;
Proc. 49111/13 – Sueli Aparecida de Oliveira Maximiniano;
Proc. 54788/13 – Vanderlei Pedro dos Santos;
Proc. 74583/13 – Alcindo Ferreira do Nascimento.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

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

Proc. 4134/13 – Eraldo Agnelo Bauru ME;
Proc. 4937/13 – Claudemir Thomaz;
Proc. 5884/13 – Felipe Antonio da Fonseca Barbosa ME;
Proc. 6413/13 – Sergio Kalim Farha;
Proc. 6515/13 – Haroldo Milano de Almeida;
Proc. 9939/12 – Benedita Domingos Padaria ME.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 40191/11 – José Eugenio de Mira;
Proc. 58846/12 – V. P de Paula Rodrigueiro.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME NOTA  VALOR 

62814/13 AÇÃO COM S. FCO ASSIS - ACOP RI FEVEREIRO  R$       10.000,00 
14668/10 ADAPTA COM PRODS INFORMATICA 7, 16  R$       29.235,23 
32365/12 AFAPAB - ASSOC PORT AUTISMO ABRIL  R$       12.500,00 
55048/13 APAE FEVEREIRO  R$         4.114,17 
32365/12 APAE - ASSOC PAIS AMIG EXCEPCION ABRIL  R$       12.500,00 
11783/12 ASS. MED HOSP SÃO LUCAS 6326  R$  1.276.284,54 
55031/13 ASSOC BENEF. CRISTÃ RI FEVEREIRO  R$       20.000,00 
65510/12 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL 1511  R$         9.243,00 
69727/12 BH FARMA COM LTDA 36395  R$       28.454,00 
13927/13 CARLOS ABREU V RIO PRETO 4167  R$            103,40 
13927/13 CARLOS ABREU V RIO PRETO 4169, 4168  R$       54.943,14 
9556/13 CARLOS AP TESSER CARRATU-ME 999  R$         1.320,60 
55118/13 CEAC - POP DE RUA FEVEREIRO  R$       10.000,00 
18989/13 CEINTEL SEG ELETRONICA 893  R$         2.500,00 
6843/12 CGMP CENTRO DE GESTÃO 144161141  R$         5.207,38 
4511/13 CIMENTO RIO COM. REPR MATERIAIS 30420, 30421  R$         1.629,30 
4511/13 CIMENTO RIO COM. REPR MATERIAIS 30422  R$            214,10 

57634/13 CM HOSPITALAR LTDA 567210  R$         1.363,60 
69727/12 CM HOSPITALAR LTDA 567209  R$            260,96 
57634/13 COML CIRURGICA RIOCLARENSE 462602  R$         4.500,36 
61870/13 COMPAC MAQS E EQUIPAMENTOS 42104  R$         3.322,00 
34438/11 COMPANHIA PROC DADOS EST SP 3808  R$            701,03 
34438/11 COMPANHIA PROC DADOS EST SP 3705  R$            330,50 
21150/13 DD LIMP COMERCIAL LTDA 2310, 2311  R$       14.729,18 
4832/12 DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO 90110  R$              97,50 
40881/12 DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA 1039, 13  R$         3.605,30 
48585/13 E. PINTO CONFECÇÕES - ME 156  R$         2.280,00 
32005/11 E.A.R. CONSTRUÇÕES E INSTALAÇ 97  R$       67.165,37 
24623/13 ERA TÉCNICA ENGENHARIA 3350  R$       39.848,43 
24623/13 ERA TÉCNICA ENGENHARIA 3329, 3331  R$       30.152,32 
69727/12 FARMACE IND QUIM. FARMACEUT 99065, 99200  R$       16.127,30 
31387/13 FENIX IND E COM ALIMENTOS 181311  R$            590,00 
41189/13 GATTO & SILVA SEGURANÇA 903, 904  R$       14.313,94 
18404/13 GOGLIANO COM DE TINTAS 109  R$            368,00 
42227/09 H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 836  R$     526.857,51 
64887/11 IMPRENSA OFICIAL DO ESTA SP 725824  R$            442,51 
37676/13 IND COM DE PRODS DE LIMPEZA 3700  R$         1.437,60 
37676/13 IND COM DE PRODS DE LIMPEZA 3656, 3657  R$         9.722,20 
37669/13 IND COM DE PRODS DE LIMPEZA 3655, 3653  R$            478,00 
37673/13 IND COM DE PRODS DE LIMPEZA 3654  R$         1.165,50 
24931/13 J. E. RISSI ALIMENTOS 6830, 6815, 6757  R$       38.830,40 
41205/13 J. E. RISSI ALIMENTOS 6814  R$         1.480,00 
12260/13 JOÃO DE FREITAS JR - ME 734  R$            120,00 
46067/13 KALUANA COM DE MAT ESCRIT 912, 917, 911  R$            731,78 
46066/13 KALUANA COM DE MAT ESCRIT 924, 925, 926  R$         1.641,50 
46064/13 KALUANA COM DE MAT ESCRIT 916, 909  R$         1.646,96 
46063/13 KALUANA COM DE MAT ESCRIT 920, 908, 907  R$         1.168,15 
46067/13 KALUANA COM DE MAT ESCRIT 913, 919, 921  R$            770,39 
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46066/13 KALUANA COM DE MAT ESCRIT 926, 915  R$            441,70 
46067/13 KALUANA COM DE MAT ESCRIT 923, 910  R$         2.016,10 
50587/13 L Z P RODRIGUES & CIA 2156  R$            267,00 
61723/13 LABORAT BAURU DE PATOLOGIA 119, 118  R$         5.074,24 
61723/12 LABORATORIO SOBRINHO 276  R$              83,43 
30532/11 LEGIÃO MIRIM DE BAURU MARÇO  R$       29.457,05 
13915/13 LICITAVET COMERCIAL LTDA 3268  R$         5.156,20 
14329/13 LIVANIR DE JESUS BAURU-ME 1585  R$            454,00 
37669/13 LSV IND E COM 35084, 35086  R$            911,42 
37669/13 LSV IND E COM LTDA 35085  R$            565,72 
14306/13 MAQMÓVEIS IND E COM 25847  R$         8.525,00 
14306/13 MARIO AUGUSTO S PERERIA- EPP 2540  R$         1.345,00 
14835/13 MASTER AUCTION COM ELETRO 2021  R$         2.640,00 
69727/12 MED CENTER COMERCIAL LTDA 90741  R$         1.314,28 
30034/13 MEDI HOUSE IND COM 79457  R$         9.945,60 
4431/14 MERCALF DIESEL LTDA 4350, 229  R$         1.486,62 
41036/13 MG CORTINAS EACESSORIOS 676  R$       10.907,70 
11601/10 MSTECH EDUC E TECNOLOGIA 90, 89  R$     101.050,95 
29858/13 NOVA BELLFAX TELECOMUNIC 7588  R$            296,00 
23462/13 NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS 157539  R$         3.816,00 
7804/14 OLIVEIRA & CIA ELETRONICA 43  R$            990,00 
54556/13 OPT ELETRONICOS E BATERIAS 11189  R$         2.199,95 
65516/12 PÃES 5 ESTRELAS DE MARÍLIA 1107, 1103  R$         4.394,60 
3176/14 PIRES MATS DE CONSTRUÇÃO 112004  R$              36,68 
18413/13 PIRES MATS DE CONSTRUÇÃO 1808, 1811  R$       10.950,00 
18404/13 PLENACOM COML LTDA 633  R$         8.361,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO 36146  R$         1.560,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO 36130, 36131  R$         3.120,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO 36075 a 36077  R$         4.680,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO 36070, 36080  R$         3.120,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO 36066 a 36068  R$         4.680,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO 36053 a 36055  R$         4.680,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO 36048 a 36050  R$         4.680,00 
26222/13 PORTAL COM E EXT DE AREIA 1082  R$            674,03 
34029/13 PRINT CONNECTION IMPRESSÃO 1548  R$       59.775,58 
32768/12 PROSEG SEGURANÇA E VIGILANC 3349  R$       51.440,66 
32768/12 PROSEG SEGURANÇA E VIGILANC 3350  R$       36.626,83 
32768/12 PROSEG SEGURANÇA E VIGILANC 3351  R$       29.627,35 
32768/12 PROSEG SEGURANÇA E VIGILANC 3352  R$       29.627,35 
32768/12 PROSEG SEGURANÇA E VIGILANC 3355  R$       29.627,35 
31301/13 REDE SO FUEL DISTRIBUIDORA 67997  R$       21.090,00 
40081/13 REDE SO FUEL DISTRIBUIDORA 68075  R$       23.530,00 
18996/13 S  Y  YUHARA - ME 3280, 3300  R$            747,43 
40748/13 S  Y  YUHARA - ME 3279  R$       12.686,92 
37672/13 S  Y  YUHARA - ME 3271  R$            372,70 
51548/12 SARDINHA IMPLEM RODOVIARIOS 1210 a 1214  R$       13.242,83 
51548/12 SARDINHA IMPLEM RODOVIARIOS 390 a 393  R$         1.845,74 
51548/12 SARDINHA IMPLEM RODOVIARIOS 389, 392  R$         2.498,60 
7720/14 SMART COMPUTADORES 687  R$            665,00 
69727/12 SODROGAS DISTR MED E MAT 90426  R$         4.011,50 
55136/13 SORRI FEVEREIRO  R$         5.635,83 
53857/13 SORRI MARÇO  R$     100.000,00 
58006/13 SPJ COMERCIAL LTDA 277  R$            725,73 
36304/13 TKS FARMACEUTICA LTDA 17103  R$       22.400,00 
22057/13 TRANSSURB ASSOC DA EMP DE 

TRASNP 198486-1098  R$              68,38 
18996/13 VCE DISTR LTDA 3017, 3016  R$       16.202,50 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário

Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 335-1038
Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 H

INTERNET:- E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento 
(autorização) no Diário Oficial sob pena de multa de R$ 500,00 prevista no Artigo 56 do Decreto 
6.514/2008.
*Para solicitar a autorização procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia 
simples) conforme Lei nº 4.368/99.
*As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.
*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 
efetuar o corte e de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (artigo 34 da Lei n.o 4.714/01).
*As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem 
protegidas com gradil (parágrafo único do art. 1.o do Decreto nº 8.806/00).
* A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: servidor da prefeitura, Empresas 
responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela 
SEMMA conforme artigo 21 da Lei n.o. 4.368/99).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos:, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, 
Pitanga, Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, 
Goiabeira, Flamboyanzinho, Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-
de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, Caliandra, Lixa, Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta.

Oposto à rede de iluminação pública

*Árvores de médio porte:
Exemplos: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, 
Guatambu, Ipê-rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-
pimenteira, Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 18559/2014
INTERESSADO: Leandro da Silva Rodrigues
ENDEREÇO: Rua Altair Leite de Campos, nº 8-47, Jardim Carolina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 12789/2014
INTERESSADA: Augusta Neves Rozatti
ENDEREÇO: Rua Wenceslau Braz, nº 17-53, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore não identificada localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13682/2014
INTERESSADO: Bandeirantes E. C. E Fortaleza A. Clube
ENDEREÇO: Rua Salvador Filardi, nº 1-50, Vila Falcão
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore não identificada localizada à direita do imóvel (2ª árvore em relação à 
esquina com a Rua Wenceslau Braz)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 14194/2014
INTERESSADO: Admir Morais Losila
ENDEREÇO: Rua Sabadino Scriptore, nº 5-78, Vila Falcão
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Canelinha localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria

PROCESSO: 13785/2014
INTERESSADA: Aparecida Rodrigues Pereira
ENDEREÇO: Rua Bernardino Pereira, nº 6-10, Vila Industrial
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa e controle de patógenos executadas pela Secretaria

PROCESSO: 13278/2014
INTERESSADA: Maria Luiza Gomes Palmeira
ENDEREÇO: Rua Romeu Crivelli, nº 6-83, Santa Terezinha
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria

PROCESSO: 16328/2014
INTERESSADO: Altair Augusto Latanzio
ENDEREÇO: Rua Doutor Romildo Brunhari, nº 4-106, Jardim Panorama
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 17866/2014
INTERESSADA: Natália Caroline Rodrigues
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Marcosin, nº 2-69, Arlindo Lopes Viana
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Paus-Brasil, sendo 01 localizado à direita do imóvel e 01 localizado na 
lateral do imóvel (Rua Lucio Luciano) 
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel
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PROCESSO: 16704/2014
INTERESSADO: José Carlos Bizarra
ENDEREÇO: Rua dos Radioamadores, nº 2-33, Jardim de Luiggi
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Ipê localizado ao centro do imóvel e 01 Oiti (nº 2-33)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA 
ESPÉCIE DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

PROCESSO: 6785/2014
INTERESSADO: Germano Vaz Pereira
ENDEREÇO: Rua Ângelo de Moraes, nº 4-80, Vila Giunta
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Chapéus-de-sol, sendo 01 localizado à esquerda do imóvel e 01 
localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PEDIDO DE ADOÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS:

PROCESSO; 20280/2014
INTERESSADO: Ailton da Silva Filho
ÁREA PRETENDIDA: Praça
ENDEREÇO: Pousada I setor 04 quadra 3506 L 1.

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

SEGUE ABAIXO, DISCRIMINADA, A RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE SOLICITARAM 
DESTA SECRETARIA, ANÁLISE TÉCNICA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO PERÍODO DE 01/01/14 À 31/03/14.

SOLICITA DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA
PROCESSO

2.331/14
21.030/06
42.199/07
5.299/14
5.518/14
24.599/08
23.969/08
16.296/04
14.112/14
14.799/14
18.158/14

INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
BATERIAS CRAL LTDA
CIDENI CLARA BEVILAQUA
DOLIRIO SOUSA MENEZES
MARCOS APARECIDO MACIEL
INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA
ACUMULADORES AJAX LTDA
POSTO SANTA LUZIA DE BAURU LTDA 
TRAGIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ROTOBEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA
PROCESSO

2.331/14

21.030/06
42.199/07
5.299/14
5.518/14
24.599/08
23.969/08
16.296/04
14.112/14
14.799/14

18.158/14

CADASTRO
5.567

3.519
4.294
5.568
5.569
4.454
4.449
2.375
5.585
5.587

5.595

INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO
BATERIAS CRAL LTDA
CIDENI CLARA BEVILAQUA
DOLIRIO SOUSA MENEZES
MARCOS APARECIDO MACIEL
INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA
ACUMULADORES AJAX LTDA
POSTO SANTA LUZIA DE BAURU LTDA 
TRAGIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
UNIMED DE BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO
ROTOBEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

CONTRATO Nº 7.198/14 - PROCESSO Nº 62.019/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 40 (QUARENTA) CARGAS DE 10 M³ (DEZ METROS 
CÚBICOS) DE OXIGÊNIO GASOSO E 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE 09 KG (NOVE QUILOS) 
DE ACETILENO GASOSO, nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 62.019/2.013 e do presente 
Contrato. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 6.387,50 – MODALIDADE: Dispensa de 
Licitação, com fudamento no art. 24, inc. II, da Lei Federal n° 8.666/93. – ASSINATURA: 30/01/14. 

CONTRATO Nº 7.305/14 - PROCESSO Nº 26.600/12 - - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente 
a Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 7.544,75m² de pavimentação asfáltica sobre base de 
brita graduada; 1.747,79m de guias e sarjetas extrusadas; 21 unidades de Rampas de Acessibilidade e 143,00m 
de Galeria de Águas Pluviais no Jardim Eldorado, pertencentes aos contratos de repasses firmados com a 
União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, 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, 
dividido em 01(um) lote conforme abaixo: - LOTE 01 – JARDIM ELDORADO - Rua Antonio Martins, qt. 02 
e 03, Rua José Gonçalves, qt. 01 e 02, Rua Victório Perin, qt. 10 e Rua Pedro Giraldi, qt. 03 e 04: 7.544,75m² 
de pavimentação, 1.747,79m de guia/sarjeta, 21un de rampa de acessibilidade e 143,00m de galerias de águas 
pluviais. - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 368.684,81 –- MODALIDADE: Concorrência Pública nº 
006/13 – PROPONENTES: 05 - ASSINATURA: 02/04/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho 1.993. 

CONTRATO Nº 7.306/14 - PROCESSO Nº 20.381/12 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente a 
Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 13.257,83m² de pavimentação asfáltica sobre base de 
brita graduada; 2.903,22m de guias e sarjetas extrusadas; 28 unidades de Rampas de Acessibilidade e 135,00m 
de Galeria de Águas Pluviais nos Bairros Jardim Solange, Jardim Vitória e Parque Val de Palmas, pertencentes 
aos contratos de repasses firmados com a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada 
pela Caixa Econômica Federal, 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, dividido em 01(um) lote conforme abaixo: LOTE 01 – JARDIM SOLANGE 
– Rua Canadá, qt. 15 e 16 e Rua João Marques Lontra, qt. 5 e 6 - JARDIM VITÓRIA – Rua Antônio Milagre qt. 
1 - E PARQUE VAL DE PALMAS – Ruas: Elizete Cardoso da Silva, qt. 1 ao 4, João Agostinho dos Santos qt. 1, 
Nanci Rocha da Cunha, qt. 1 e 2, Osvaldo Gonçalves, qt. 1 e 2, Pedro Rossi, qt. 2 e  Rua VIII, qt. 1: 13.257,83m² 
de pavimentação, 2.903,22m de guia/sarjeta, 28un de rampa de acessibilidade e 135,00m de galeria de águas 
pluviais. - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 599.000,60 –- MODALIDADE: Concorrência Pública nº 
009/13  - PROPONENTES: 05 - – ASSINATURA: 02/04/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

CONTRATO Nº 7.307/14 - PROCESSO Nº 32.594/12 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente a 
contratação de serviços de engenharia para execução de 7.944,14 metros de guias sarjetas extrusadas, 31.710,15 
metros quadrados de pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada, 642,00 metros de tubos de concreto 
com caixas, bocas de lobo e dissipador e 64 unidades de rampa de acessibilidade nos bairros, a serem executadas 
nos Bairros Vila Santista; Jardim Jandira e Vila São Francisco, 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, dividido em 01(um) lote conforme 
abaixo: 1.1.1. A Quadra Padrão é apenas uma referência, composta 800 (oitocentos) m² de pavimentação e 200 
(duzentos) metros de guia sarjeta e as medições serão feitas efetivamente executadas e será necessária a execução 
de: LOTE 01 – 7.944,14 metros de guias sarjetas extrusadas, 31.710,15m² de pavimentação asfaltica sobre base 
de brita graduada, 642,00 metros de tubos de concreto com caixas, bocas de lobo e dissipador e 64 unidades de 
rampa de acessibilidade nos bairros Vila Santista; Jardim Jandira e Vila São Francisco. Locais: Rua Alice Lorena 
Abrão - Qt. 1; Rua Angelo Tamarozzi - Qt. 1 ao 5 e do 7 ao 13; Rua Calixto Saddo Cury - Qt. 8 e 9; Rua Chiyo 
Otake - Qt. 4 ao 6; Rua Colômbia - Qt. 1; Rua Equador - Qt. 1; Rua José Moralles - Qt. 1 ao 3; Rua Luiz Drigo - Qt. 
1; Rua Maria José Pereira - Qt. 1 e 3; Rua Massao Sakata - Qt. 1 ao 3; Rua Rafael Nicolau Martins Oliares - Qt. 
1 ao 12; Rua Seiti Takeda - Qt. 3; Travessa Lino Maruzzo - Qt. 1. - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 
1.588.296,21 –- MODALIDADE: Concorrência Pública nº 005/13 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 
03/04/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

CONTRATO Nº 7.308/14 - PROCESSO Nº 61.077/12- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente a 
Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 21.627,03m² de pavimentação asfáltica sobre base de 
brita graduada; 5.459,59m de guias e sarjetas extrusadas; 128 unidades de Rampas de Acessibilidade e 597,00m 
de Galeria de Águas Pluviais no Parque Santa Edwiges, pertencentes aos Contratos de repasses firmados com 
a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, 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, 
dividido em 01(um) lote conforme abaixo: LOTE 01 – PARQUE SANTA EDWIGES - Alamedas: Acrópole, qt. 
9 e 10, Altair, qt. 1 e 2, Archimedes, qt. 1 ao 3, Copérnico, qt. 2 ao 7, Demóstenes, qt. 5 e 6, Diógenes, qt. 1 ao 4, 
Edson, qt. 1 ao 3, Júpiter, qt. 9, Pascal, qt. 1 ao 3 e Sócrates, qt. 2 ao 7: 21.627,03m² de pavimentação, 5.459,59m 
de guia/sarjeta, 128un de rampa de acessibilidade e 597,00m de galerias de águas pluviais. - PRAZO: 06 meses 
– VALOR TOTAL: R$ 1.108.876,55 - MODALIDADE: Concorrência Pública nº 008/13 – PROPONENTES: 
04 - ASSINATURA: 02/04/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

CONTRATO Nº 7.309/14 - PROCESSO Nº 31.139/12- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA - OBJETO: Constitui objeto do presente a 
Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 7.532,00m² de pavimentação asfáltica sobre base de brita 
graduada; 1.536,61m de guias e sarjetas extrusadas; 20 unidades de Rampas de Acessibilidade e 249,00m de Galeria 
de Águas Pluviais no Bairro dos Tangarás, pertencentes aos contratos de repasses firmados com a União Federal 
por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, 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, dividido em 01 (um) 
lote conforme abaixo:- LOTE 01 – BAIRRO DOS TANGARÁS - Rua Galiano Martino, qt. 2, Rua Luiz Berro, qt. 
4, Rua Naoki Shinohara, qt. 1, Rua Natal Fornazari, qt. 3 e Rua Rubens Barone Bovolini, qt. 2 a 6: 7.532,00m² de 
pavimentação, 1.536.61m de guia/sarjeta, 20un (vinte) de rampa de acessibilidade e 249,00m de galerias de águas 
pluviais. - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 387.849,19 - MODALIDADE: Concorrência Pública nº 
007/13 – PROPONENTES: 05 - ASSINATURA: 03/04/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho 1.993. 

EXTRATOS 
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Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

DESIGNAÇÃO: A partir de 10/04/2014  , portaria nº 020/2014, designa o servidora ELIANA 
FERNADES DASILVA RODRIGUES, RG:25.490.76-9 ,matricula: 30411, para exercer a função gratificada  
de Chefe de Seção de Fiscalização de Comércio ,da Secretaria de Planejamento, conforme protocolo/e-
doc nº16.595/2014. De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto nº 11.852/2012, não haverá 
suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que realiza as funções essenciais do cargo 
efetivo : Fiscal de Posturas Municipais.
•	 Fiscalizar e acompanhar obras de infra- estrutura. 
•	 Realizar procedimentos burocráticos e administrativos referentes às obras de infra- estrutura. 
•	 Comunicar irregularidades aos órgãos responsáveis. 
•	 Executar serviços de fiscalização. 

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Comunicamos através do Ofício nº 1078/2013 referente a denúncia  conforme a solicitação feita 

através do processo nº 526/2012 de que a empresa foi vistoriada e notificada, atualmente esta em posse do 
Alvará através do Sistema Integrado de Licenciamento.

Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades 
serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

COMUNICADO
Comunicamos através do ofício  nº 182/14 a empresa foi vistoriada, conforme a solicitação feita 

através do processo nº 49374/2013 a agencia foi vistoriada referente ao atendimento de espera na fila , foi 
elaborado auto de constatação, não sendo constatado pela fiscalização excesso de tempo na fila do caixa. 
Porém estaremos acompanhando a agência bancária e quaisquer irregularidade constatada pelos fiscais será 
feito ofício de denúncia e encaminhado a Justiça Federal.  

NOTIFICAÇÃO
Notificamos através do ofício nº 159/14, referente ao processo  nº 72995/13, sob pena de autuação 

e demais sansões cabíveis, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento deste, apresente 
a Licença para Uso e Ocupação do Solo mediante ao cadastro em sistema integrado de Licenciamento, para 
a atividade de “ Oficina Mecânica” desenvolvida sob de interdição. ( O responsável se recusou a assinar e 
receber ).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos através do ofício nº 137/14, referente a notificação nº 7304/14, sob pena de autuação 

e demais sansões cabíveis, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste, apresente a 
Licença para Uso e Ocupação do Solo mediante ao cadastro em sistema integrado de Licenciamento, para a 
atividade desenvolvida sob de interdição. ( O responsável se recusou a assinar e receber ).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos o responsável pelo trailer localizado a Rua Matheus Avalone Sobrinho, em frente a 

Escola Ada Cariane, Nucleo  Habitacional  Mary Dota, Bauru SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias retire 
o equipamento do local , sob pena de apreensão do mesmo., conforme  Lei5825/09.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1577/13, a Senhora Edlaine da Silva Prado, Rua Pedro Aires de 
Oliveira, nº 01-16, Jd. Andorfato, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
do recebimento deste documento, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado 
a Rua Maria Benedita Cury, Parque Jaragua, cadastrado na P.M.B. 4/1220/002, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 457/14, a empresa Euroboro Industria e 
Comercio Ltda, Rua Armando Lambertini, 02-50, Distr. Ind. Marcus Vinicius Feliz Machado, Bauru - 
SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 

Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a Rua Armando 
Lambertini, 02-0, Distr. Ind. Marcus Vinicius Feliz Machado, cadastrado na P.M.B. 3/1532/009, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 543/14, a Senhora Silene Maria Cesarin, Rua Dr. 
Alvim, 1215, Vl. Boyes, Piracicaba - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-
lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade 
contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público (em parte), referente 
ao imóvel situado a Rua Luis Bleriot, 2-0, Jd. Europa, cadastrado na P.M.B. 2/0741/011, onde consta Vossa 
Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade,conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 326/14, o Senhor Waldir Tertuliano Netto, Rua 
Antonio Pelegrina Garcia, 04-36, Chac. Cornelias, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a Rua Edilson Alves de Carvalho, Parque Viaduto, cadastrado na 
P.M.B. 5/3013/019, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade,conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 511/14, o Senhor Joaquim Salazar Trujilho, Rua 
Otavio Nebias, 47, Apto 11, Paraiso, São Paulo - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Luiz Alberto Montenegro Rodrigues, Jd N Bauru, cadastrado na P.M.B. 
3/0538/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 34/14, o Senhor Walter Vidrih Ferreira, Rua Dr. 
Eduardo Vergueiro de Lorena, 4-4, Vl. Aeroporto de Bauru, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio 
público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus 
ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio 
público, referente ao imóvel situado a Rua Manoel Mendes Caetano, 10-26, Jd. Pagani, cadastrado na 
P.M.B. 4/0831/017, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 17/14, o Senhor Daicer Crivelaro, Rua Salgado 
Filho, nº 05-75, Jd. Dona Lili, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta Notificação, providencie a remoção do canteiro no passeio e rampa junto à guia do 
passeio público, referente ao imóvel situado a Rua Salgado Filho, nº 05-75, Jd. Dona Lili, cadastrado na 
P.M.B. 3/0464/014, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)
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NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 299/14, o Senhor Almerindo Papassoni, Rua Gen. 
Marcondes Salgado, 17-71, Bl. 20, Apto 2, Vl. Cardia, Bauru – SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
14 da Lei Municipal nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela 
Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam 
garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a 
distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que 
esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando 
a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, bem como nas curvaturas das esquinas.§ 
4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão 
ser reerguidas.”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja 
providenciado o reerguimento das guias, no imóvel situado a Rua Agenor Meira, 11-0, Centro, cadastrado 
na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0085, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso 
o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação 
vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará 
a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 
(seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

COMUNICADO
 Comunicamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 81/14, o Senhor Takesi Kavahashi, Rua Ludovina 
Credidio Peixoto, 31, Vl. Mariana, São Paulo – SP, do indeferimento da prorrogação de prazo de 120 
(cento e vinte) dias, solicitado no processo 10384/14, sendo concedido 60 (sessenta) dias, referente Of./
Notificação nº 41/14. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, 
implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

COMUNICADO
 Comunicamos sob nº Ofício 1657/13, o Senhor Joao Francisco Xavier, Alameda dos Jacintos, 
1-53, Vl. Formosa, Bauru – SP, do indeferimento do processo 56.653/13, referente ao cancelamento da 
notificação nº 3.414, pois o Projeto Aprovado apresentado não confere com o existente. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 15/14, o Senhor Carlos de Jesus, Rua Joaquim Gonçalves Soriano, nº 
4-56, Parque Res. Pousada da Esperança, Bauru-SP, conforme exigência das Leis Municipais nº 1929/75 
e 2371/82, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação,  apresente o 
HABITE-SE, do imóvel situado à Rua Joaquim Gonçalves Soriano, Parque Res. Pousada da Esperança, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3479, Lote 070, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. 
Face o exposto, informamos que o não cumprimento, ou a omissão, desta determinação explícita, implicará 
em penalidade de multa, bem como demais sanções Administrativas e Judiciais cabíveis. (Recebido por 
AR)

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 1156/13, a Senhora Carla Regina Rodrigues de Oliveira, Rua 
Agostinho Fornetti, nº 09-56, Cidade Jardim, Bauru -SP, que os locais em questão foram vistoriados pela 
Divisão de Fiscalização, sendo lavradas notificações para os lotes que estavam em desacordo e após nova 
vistoria os lotes que não executaram os serviços solicitados foram autuados, e estão sendo acompanhados 
e tomadas as providencias cabíveis. (AR não recebido)

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 1654/13, o Senhor Andre Ribeiro de Lima Kucham, Rua Americo 
Bertoni, nº 04-20, Jd. Vania Maria, Bauru -SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 42.302/13, 
os locais em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sendo lavrada a notificação n° 5.724, para 
apresentar Projeto Aprovado de Construção, executar a construção do passeio público e retirar material 
de qualquer natureza em local público, que será acompanhada através de procedimentos internos. (Não 
localizado)

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 127/14 que conforme a denúncia anônima do processo 34.875/13, 
o local em questão foi vistoriado Divisão de Fiscalização, sendo constatado que não existe construção n 
endereço informado.

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 130/14 que conforme a denúncia anônima do processo 574/14, 
o local em questão foi vistoriado Divisão de Fiscalização, sendo constatado que o local em questão 
compreende os lotes 01 e 11 e os mesmos não pertencem à Prefeitura Municipal.

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 129/14 que conforme a denúncia anônima do processo 2.907/14, 
o local em questão foi vistoriado Divisão de Fiscalização, notificados os proprietários dos imóveis para 
apresentarem Projeto Aprovado. Isto posto, estaremos acompanhando o respectivo local, sendo que as 
demais providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

COMUNICADO
 Comunicamos sob nº Ofício 30/14, a empresa Lupa Negócios Corporativos Ltda, Rua Alberto 
Segalla, 1-75, Sala 125, Jd. Inf. Dom Henrique, Bauru – SP, do deferimento do processo 20.257/13, 
referente ao cancelamento da notificação nº 3021/13. (Não localizado)

COMUNICADO
 Comunicamos sob nº Ofício 98/14, a Senhora Sonia Maria Villas Boas de Oliveira, Rua Nicola 
Constantino, 1-74, Vl. Popular, Bauru – SP, do deferimento da prorrogação de prazo de 90 (noventa) dias, 
solicitado no processo 7.561/14, para atender a notificação nº 690/13. (Não localizado)

CONTRATO Nº 7.275/14 - PROCESSOS Nº 29.858/13 - (E-doc nº 11.882/14) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: NOVA BELLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI 
– ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta anexada ao Processo 
Administrativo nº 29.858/13, a fornecer ao CONTRATANTE aquisição de 05 (cinco) aparelhos telefônicos 
sem fio, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 375/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 
370,00 – PROPONENTES: 39 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 135/13 – ASSINATURA: 
14/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

CONTRATO Nº 7.287/14 - PROCESSOS Nº 3.773/13 (E-doc nº 12.432/14)- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS LTDA- ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao 
CONTRATANTE os eletroeletrônicos a seguir: 03 (três) bebedouros, melhor descritos no Anexo I do 
Edital nº 519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/13. - PRAZO: 12 meses – 
VALOR TOTAL: R$ 1.338,93 – PROPONENTES: 35 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 177/13 
– ASSINATURA: 19/03/14. 

EXTRATOS 

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

PORTARIA SMS Nº 35/2014
 O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições 
legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, 
considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados para 

realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.
MATRÍCULA NOME CARGO
30.131 Joceane Tagliabom AS/Auxiliar de Enfermagem
32.281 Isabela de Goes Gagliardi ES/Enfermeiro

2- Os servidores acima relacionados estão cientes da legislação em vigor, especialmente os artigos 
34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, 
permanência na prestação  de 12 horas contínuas ou 06 horas continuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretario ou Diretor de Departamento da Área. 

3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 02 de abril de 2014
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATO DECISÓRIO
A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo:

Maria Aparecida Martins Machado, matricula 23388, cargo de Especialista em Saúde/Medico, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 89/2014. 
Acumulação legal.

Aron Wajngarten, matricula 22551, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria da Segurança Pública - Núcleo de Perícias 
Médico Legais, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 90/2014. 
Acumulação legal.

Roberto Carlos Echeverria, matricula 28757, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria da Segurança Pública - Núcleo 
de Perícias Médico Legais, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 91/2014. 
Acumulação legal.

Kasuo Sawao Filho, matricula 28215, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Penapolis - SP.. 
Ato Decisório nº 92/2014.
Acumulação legal.

Rodolfo Henrique G. Castilho, matricula 15787, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria da Segurança Pública - Núcleo 
de Perícias Médico Legais, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 93/2014. 
Acumulação legal.

Eduardo Crivelari Baisch, matricula 26009, cargo de Especialista em Saúde/Medico, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria de Estado da Saúde, 
Departamento Regional de Saúde - DRS VI, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 94/2014. 
Acumulação legal.

Julio Cesar Vidotto, matricula 32175, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria de Gestão Publica - Instituto de Assistencia 
Medica ao Servidor Publico Estadual - IAMSPE atuando junto ao CEAMA, na cidade de Bauru - SP.. Ato 
Decisório nº 95/2014. 
Acumulação legal.

Maria Aparecida Pereira, matricula 28593, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao Secretaria de Estado 
da Saúde - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 96/2014. 
Acumulação legal.

Marcos Paulo Trindade Lopes, matricula 32196, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria 
de Estado da Saúde - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 97/2014. 
Acumulação legal.
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Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/14 – PROCESSO Nº 62.292/13 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ANDRÉA FRANCESCHETTI MONTEIRO 17060037810 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSIÇÃO DE ESPELHO, ESTIMATIVA 
ANUAL DE 235 m2 de ESPELHO 4MM INSTALADO – Interessadas: Secretarias da Educação, 
Obras, Gabinete do Prefeito e Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do 
Edital nº 115/14, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada 
ao processo administrativo e preço abaixo consignado:

LOTE 01 – ESPELHO

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA / 
MODELO

VALOR POR 
M2

01 Espelho 4MM – Incluindo a instalação e materiais 
necessários

Espelho 
Importado R$ 158,35

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 036/14 – ASSINATURA: 02/04/2014 – 
VALIDADE: 01/04/2015. Bauru, 09/04/2014 – Luciano Martins dos Santos Junior – Diretor da Divisão de 
Compras e Licitações – SME. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2014 - PROCESSO Nº 69.382/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA – Objeto: 
Fornecimento Da Quantidade Estimada Anual De 1.000 Cestas Natalinas E Para Outras Festividades - 
INTERESSADA: Secretaria Municipal do Bem Estar Social, cujas especificações estão indicadas no 
anexo I do Edital nº 058/2014 - do Processo Administrativo nº 69.382/2013, mediante emissão de Notas 
de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço 
abaixo consignado:
LOTE 1 – CESTAS NATALINAS E PARA OUTRAS FESTIVIDADES

Item Especificações mínimas Valor 
Unitário Marca

01

CESTA ESPECIAL PARA FESTIVIDADES (NATAL E OUTRAS 
FESTAS), CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS:
- 03 UND. PACOTE DE MACARRÃO PARAFUSO 500g.
- 02 UND. EXTRATO DE TOMATE 140g.
- 01 UND. SACHÊ DE AZEITONA 100g.
- 02 UND. LATAS (OU CAIXAS) DE ERVILHA 200g.
- 02 UND. LATAS (OU CAIXAS) DE MILHO VERDE 200g.
- 02 UND. CREME DE LEITE 200g.
- 02 UND. LEITE CONDENSADO 395g.
- 01 UND. LATA DE PÊSSEGO EM CALDA 450g.
- 01 UND. BISCOITO DE AGUA E SAL 200g.
- 01 UND. POTE GELÉIA DE MORANGO 230g.
- 01 UND. PACOTE DE BOLACHA MAISENA 200g.
- 01 UND. PACOTE DE QUEIJO RALADO 50g.
- 02 UND. PACOTE MISTURA DE BOLO 400g.
- 01 UND. PACOTE DE CÔCO RALADO 50g.
- 02 UND. PACOTE DE BISCOITO RECHEADO SABOR 
CHOCOLATE DE 140g.
- 02 UND. LATAS DE SALSICHA EM CONSERVA DE 180g.
- 02 UND. FRASCOS DE LEITES DE CÔCO 200g
- 02 UND. AÇUCAR REFINADO 01 kg.
- 02 UND. LATAS COM SARDINHA EM ÓLEO 130g.
- 05 UND. SACHET DE MAIONESE DE 200g.
- 02 UND. PACOTE DE ARROZ TIPO 1 DE 05 kg.
- 02 UND. PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 DE 01 kg.
- 02 UND. SUCO NATURAL CONCENTRADO DE CAJU 500 ml.
- 02 UND. OLEO DE SOJA 900 ml.
- 01 UND. PACOTE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 
DE 01 kg.
TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS 
EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, COM RÓTULO 
ESPECICANDO MARCA, PROCEDENCIA, COMPOSIÇÃO, 
ETC, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR DENTRO DO 
PERÍODO DE VALIDADE, COM NO MÁXIMO 40% DO PRAZO 
JÁ EXPIRADO. OS PRODUTOS QUE TIVEREM MAIS DE 
UM TIPO DE ACONDICIONAMENTO APRESENTADO NO 
MERCADO COMO, LATAS, CAIXAS E SACHES, PODERÃO 
TER SUBSTITUÍDA SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO 
(CAIXA POR LATA OU LATA POR SACHÊ POR EXEMPLO), 
DESDE QUE MANTENHAM AS MESMAS CONDIÇÕES 
DE QUALIDADE, VALIDADE E QUANTIDADE MÍNIMA. 
OS PRODUTOS COMPONENTES DA CESTA DEVERÃO 
SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS 
ADEQUADAS QUE PRESERVEM AS CARACTERÍSTICAS 
ORIGINAIS DE ARMAZENAMENTO E QUALIDADE. NA 
EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ CONSTAR A LISTA DE 
PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA E SUAS REPECTIVAS 
MARCAS.    

R$ 97,30
Comercial 

João 
Afonso

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 – ASSINATURA:-  
31/03/2014 – VALIDADE: 30/03/2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2014 - PROCESSO Nº 12.589/13 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME – 
Objeto: Fornecimento De Diversos Equipamentos De Proteção Individual Através Do Sistema De Registro 
De Preços - INTERESSADA: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de Desenvolvimento 
Econômico, de Educação, de Finanças, de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, 
de Obras, de Planejamento, de Esportes e Lazer, de Meio Ambiente, de Agricultura e Abastecimento, o 
Gabinete do Prefeito e o 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no 
anexo I do Edital nº 110/2014 - do Processo Administrativo n.º 12.589/13, mediante emissão de Notas de 
Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
LOTE 03 – LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO
MARCA/

Nº CA
VALOR 

UNIT. (R$)

1 Par

Luva isolante de borracha, tipo II, classe 00, cor externa 
preta e cor interna amarela, tamanho 9,5, devem ser 
marcadas indelevelmente no dorso do punho dentro da 
faixa de 50 mm a contar da orla, de maneira permanente 
e aplicada de forma a não prejudicar as propriedades 
da luva, não serão aceitos identificação por meio de 
carimbos, poderá ser utilizado o processo tampográfico, 
a marcação deve conter no mínimo as seguintes 
informações: - a) marca ou nome do fabricante; b) tipo; 
c) classe; d) tamanho; e) tensão de trabalho (indicada pela 
cor do rótulo); número de série; data de fabricação (mês e 
ano); número do certificado de aprovação CA. 

ORION
CA 2178 208,47

2 Par

Luva isolante de borracha, tipo II, classe 00, cor externa 
preta e cor interna amarela, tamanho 10, devem ser 
marcadas indelevelmente no dorso do punho dentro da 
faixa de 50 mm a contar da orla, de maneira permanente 
e aplicada de forma a não prejudicar as propriedades 
da luva, não serão aceitos identificação por meio de 
carimbos, poderá ser utilizado o processo tampográfico, 
a marcação deve conter no mínimo as seguintes 
informações: - a) marca ou nome do fabricante; b) tipo; 
c) classe; d) tamanho; e) tensão de trabalho (indicada pela 
cor do rótulo); número de série; data de fabricação (mês e 
ano); número do certificado de aprovação CA. 

ORION
CA 21798 208,47

3 Par

Luva isolante de borracha, tipo II, classe 00, cor externa 
preta e cor interna amarela, tamanho 10,5, devem ser 
marcadas indelevelmente no dorso do punho dentro da 
faixa de 50 mm a contar da orla, de maneira permanente 
e aplicada de forma a não prejudicar as propriedades 
da luva, não serão aceitos identificação por meio de 
carimbos, poderá ser utilizado o processo tampográfico, 
a marcação deve conter no mínimo as seguintes 
informações: - a) marca ou nome do fabricante; b) tipo; 
c) classe; d) tamanho; e) tensão de trabalho (indicada pela 
cor do rótulo); número de série; data de fabricação (mês e 
ano); número do certificado de aprovação CA. 

ORION
CA 2178 208,47

4 Par

Luva isolante de borracha, tipo II, classe 02, cor externa 
preta e cor interna amarela, tamanho 9,5, devem ser 
marcadas indelevelmente no dorso do punho dentro da 
faixa de 50 mm a contar da orla, de maneira permanente 
e aplicada de forma a não prejudicar as propriedades 
da luva, não serão aceitos identificação por meio de 
carimbos, poderá ser utilizado o processo tampográfico, 
a marcação deve conter no mínimo as seguintes 
informações: - a) marca ou nome do fabricante; b) tipo; 
c) classe; d) tamanho; e) tensão de trabalho (indicada pela 
cor do rótulo); número de série; data de fabricação (mês e 
ano); número do certificado de aprovação CA. 

ORION
CA 29773 558,13

5 Par

Luva isolante de borracha, tipo II, classe 02, cor externa 
preta e cor interna amarela, tamanho 10, devem ser 
marcadas indelevelmente no dorso do punho dentro da 
faixa de 50 mm a contar da orla, de maneira permanente 
e aplicada de forma a não prejudicar as propriedades 
da luva, não serão aceitos identificação por meio de 
carimbos, poderá ser utilizado o processo tampográfico, 
a marcação deve conter no mínimo as seguintes 
informações: - a) marca ou nome do fabricante; b) tipo; 
c) classe; d) tamanho; e) tensão de trabalho (indicada pela 
cor do rótulo); número de série; data de fabricação (mês e 
ano); número do certificado de aprovação CA. 

ORION
CA 29773 558,13

6 Par

Luva isolante de borracha, tipo II, classe 02, cor externa 
preta e cor interna amarela, tamanho 10,5, devem ser 
marcadas indelevelmente no dorso do punho dentro da 
faixa de 50 mm a contar da orla, de maneira permanente 
e aplicada de forma a não prejudicar as propriedades 
da luva, não serão aceitos identificação por meio de 
carimbos, poderá ser utilizado o processo tampográfico, 
a marcação deve conter no mínimo as seguintes 
informações: - a) marca ou nome do fabricante; b) tipo; 
c) classe; d) tamanho; e) tensão de trabalho (indicada pela 
cor do rótulo); número de série; data de fabricação (mês e 
ano); número do certificado de aprovação CA

ORION
CA 29773 558,13
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LOTE 07 – LUVAS DE BORRACHA NITRÍLICA

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

1 Caixa

Luva de segurança, confeccionada 100% em borracha 
nitrílica verde, sem ceras, plastificantes ou silicone em sua 
formulação; resistência a abrasão, rasgos e perfurações; 
não conter proteínas que possam irritar as mãos; classe 
“10” conforme fda norte americano; anatômica, possuir 
virola, proteção contra respingos de produtos químicos; 
espessura de 0,10 mm e punho de 24 cm; TAMANHO 
PEQUENO,  caixa com 50 pares. 

TALGE
CA 29509 19,97

2 Caixa

Luva de segurança, confeccionada 100% em borracha 
nitrílica verde, sem ceras, plastificantes ou silicone em sua 
formulação; resistência a abrasão, rasgos e perfurações; 
não conter proteínas que possam irritar as mãos; classe 
“10” conforme fda norte americano; anatômica, possuir 
virola, proteção contra respingos de produtos químicos; 
espessura de 0,10 mm e punho de 24 cm; TAMANHO  
MÉDIO,  caixa com 50 pares. 

TALGE
CA 29509 19,97

3 Caixa

Luva de segurança, confeccionada 100% em borracha 
nitrílica verde, sem ceras, plastificantes ou silicone em sua 
formulação; resistência a abrasão, rasgos e perfurações; 
não conter proteínas que possam irritar as mãos; classe 
“10” conforme DA norte americano; anatômica, possuir 
virola, proteção contra respingos de produtos químicos; 
espessura de 0,10 mm e punho de 24 cm; TAMANHO  
GRANDE,  caixa com 50 pares. 

TALGE
CA 29509 19,97

4 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 46cm / 0,56mm. TAMANHO 
PEQUENO. 

KALIPSO
CA 27598 20,00

5 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 46cm / 0,56mm. TAMANHO 
MÉDIO. 

KALIPSO
CA 27598 20,00

6 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 46cm / 0,56mm TAMANHO 
GRANDE. 

KALIPSO
CA 27598 20,00

7 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 46cm / 0,56mm TAMANHO 
EXTRA GRANDE. 

LEAL
CA 10341 4,50

8 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 32cm / 0,28mm TAMANHO 
PEQUENO. 

LEAL
CA 10341 4,50

9 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 32cm / 0,28mm TAMANHO 
MÉDIO. 

LEAL
CA 10341 4,50

10 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 32cm / 0,28mm TAMANHO 
GRANDE. 

LEAL
CA 10341 4,50

11 Par

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica 
verde, clorinada, em forma anatômica, com palma 
antiderrapante em alto relevo, e revestimento interno 
em algodão, cano longo, 32cm / 0,28mm TAMANHO 
EXTRA GRANDE. 

LEAL
CA 10341 4,50

LOTE 11 – MANGOTE

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

1 Unid. Mangote em raspa resistente a abrasões e respingos de 
solda. 

MR
CA 18855 12,36

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014 – ASSINATURA:-  
03/04/2014 – VALIDADE: 02/04/2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2014 - PROCESSO Nº 12.589/13 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA – ME – Objeto: Fornecimento De Diversos Equipamentos 
De Proteção Individual Através Do Sistema De Registro De Preços - INTERESSADA: Secretarias 
Municipais de Administração, de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, 
de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Obras, de Planejamento, de Esportes e 
Lazer, de Meio Ambiente, de Agricultura e Abastecimento, o Gabinete do Prefeito e o 12º Grupamento do 
Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 110/2014 - do Processo 
Administrativo n.º 12.589/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:

LOTE 05 – LUVAS DE MALHA DE AÇO E LINHA KITCHENS

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

1 Par

Luva de segurança de malha de aço, de cinco dedos, 
confeccionada em elos de aço inox (malha de aço inox), 
com bracelete confeccionado de material sintético na 
COR BRANCA, ajustável através de presilhas metálicas, 
TAMANHO PEQUENO.

SPERIAN 
29413 257,10

2 Par

Luva de segurança de malha de aço, de cinco dedos, 
confeccionada em elos de aço inox (malha de aço inox), 
com bracelete confeccionado de material sintético na 
COR BRANCA, ajustável através de presilhas metálicas, 
TAMANHO MÉDIO. 

SPERIAN 
29413 257,10

3 Par

Luva de segurança de malha de aço, de cinco dedos, 
confeccionada em elos de aço inox (malha de aço inox), 
com bracelete confeccionado de material sintético na 
COR BRANCA, ajustável através de presilhas metálicas, 
TAMANHO GRANDE.

SPERIAN 
29413 257,10

4 Par

Luva linha Kitchens, confeccionada com tecido protex 
K, impermeável, camada externa retardante à chamas,  
higienizável, modelo 2 dedos (tipo bico de jacaré), 
com forração destacável e higienizável, comprimento 
aproximado: 45 cm, capaz de suportar calor intenso até 
400°C. 

VILLE
CA 28939 210,36

 LOTE 06 – LUVAS DE PVC

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

1 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO 7,5 punho com 36 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 8,30

2 Par

Luva de segurança, confeccionada em PVC, forrada. 
TAMANHO 8,5 punho com 36 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 8,30

3 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO 9,5 e punho com 36 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 8,30

4 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO 10,5 e punho com 36 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 8,30

5 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO 7,5 e punho com 46 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 12,50

6 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO 8,5 punho com 46 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 12,50

7 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO  9,5  punho com 46 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 12,50

8 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO 10,5  punho com 46 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

BSB
CA 27130 12,50

9 Par

Luva de segurança, confeccionada em PVC, forrada. 
TAMANHO 7,5 e punho com 70 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

PLASTMG
CA 29945 18,80

10 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO 8,5 punho com 70 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

PLASTMG
CA 29945 18,80

11 Par

Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada. 
TAMANHO  9,5 punho com 70 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

PLASTMG
CA 29945 18,80

12 Par

Luva de segurança, confeccionada em PVC, forrada. 
TAMANHO 10,5  punho com 70 cm, cor verde, para 
proteção das mãos do usuário no manuseio de produtos 
químicos. 

PLASTMG
CA 29945 18,80

 LOTE 12 – ÓCULOS DE SEGURANÇA

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

1 Unid.

Óculos de segurança maçariqueiro com visor 
articulado, com conjunto de 3 pares de lentes 
de policarbonato incolor  e 3 pares de lentes de  
policarbonato verde  tonalidade 5. 

CARBOGRAFITE 
CA 5501 26,26
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 LOTE 14 – LENTES

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO 
PRODUTO

MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

01 Unid. Lente redonda em policarbonato VERDE 
tonalidade 5 para óculos de soldador. CARBOGRAFITE 1,50

02 Unid. Lente redonda em policarbonato INCOLOR 
para óculos de soldador. CARBOGRAFITE 1,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014 – ASSINATURA:-  
 3/04/2014 – VALIDADE: 02/04/2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2014 - PROCESSO Nº 12.589/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CÂNDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA - EPP – 
Objeto: Fornecimento De Diversos Equipamentos De Proteção Individual Através Do Sistema De Registro 
De Preços - INTERESSADA: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de Desenvolvimento 
Econômico, de Educação, de Finanças, de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, 
de Obras, de Planejamento, de Esportes e Lazer, de Meio Ambiente, de Agricultura e Abastecimento, o 
Gabinete do Prefeito e o 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no 
anexo I do Edital nº 110/2014 - do Processo Administrativo n.º 12.589/13, mediante emissão de Notas de 
Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados:
01 – CREMES DE PROTEÇÃO

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA/ R$

VALOR 
UNIT. (R$)

1 Unid. Creme de Proteção água resistente GRUPO 1,  pote 
com no mínimo 200 gramas. 

HELP – 
9611 6,90

2 Unid. Creme de Proteção óleo resistente GRUPO 2,  pote 
com no mínimo 200 gramas. 

HELP – 
32157 6,90

3 Unid. Creme de Proteção óleo resistente GRUPO 3,  pote 
com no mínimo 200 gramas. 

HELP – 
32156 6,90

LOTE 09 – LUVAS DE LATEX E MALHA 

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA/
Nº CA

VALOR 
UNIT. (R$)

1 Par Luva de Látex de borracha natural forrada com 
flocos de algodão, TAMANHOS P. 

KALIPSO
CA 13959 1,70

2 Par Luva de Látex de borracha natural forrada com 
flocos de algodão,  TAMANHOS M . 

KALIPSO
CA 13959 1,70

3 Par Luva de Látex de borracha natural forrada com 
flocos de algodão, TAMANHOS G. 

KALIPSO
CA 13959 1,70

4 Par

Luva em malha tricotada 4 palma emborrachada. 
Luva de segurança, confeccionado em fios de 
algodão, acabamento em overloque, modelo reversível 
e punho com elástico. composição 70% algodão, 30% 
poliéster, TAMANHO ÚNICO. 

BIGCOMPRA
CA 32075 1,36

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014 – ASSINATURA:-  
03/04/2014 – VALIDADE: 02/04/2015. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2014 - PROCESSO Nº 9.033/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MR TEMPO PROPAGANDA DESING LTDA – Objeto: 
Serviço De Agência De Publicidade/Propaganda Para Criação, Produção De Peças Publicitárias, Peças De 
Comunicação Visual, Peças De Comunicação Eletrônica, Planejamento De Comunicação Institucional, 
Pesquisas, Desenvolvimento De Campanhas Publicitárias, Divulgação De Eventos E Campanhas Nas 
Mídias De Rádio, Televisão, Agência De Notícias E Imprensa Escrita, Produção De Materiais Gráficos E 
Outros Elementos De Divulgação A Serem Realizadas Durante Os Anos De 2013 E 2014- INTERESSADA: 
Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais de Saúde e da Educação, cujas especificações estão indicadas 
no anexo V do Edital nº 268/13, Processo nº 9.033/13, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo. 

Item Especificações mínimas Percentual de Desconto

01

Prestação De Serviços De Criação, Produção De Peças 
Publicitárias, Peças De Comunicação Visual, Peças De 
Comunicação Eletrônica, Planejamento De Comunicação 
Institucional, Pesquisas, Desenvolvimento De Campanhas 
Publicitárias, Divulgação De Eventos E Campanhas Nas 
Mídias De Rádio, Televisão E Imprensa, Produção De 
Materiais Gráficos E Outros Elementos De Divulgação A 
Serem Realizadas Durante Os Anos De 2013 E 2014.

90,01%

(Sobre a tabela de preços 
do SINAPRO – SP 

INTERIOR)

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/13 – ASSINATURA:-  
04/04/2014 – VALIDADE: 03/04/2015.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 081/2014 - Processo nº 
72.001/2013 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/2014 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
Aquisição De 250 (Duzentos E Cinquenta) Barras De Ferro Chato 2 X ¼, 700 (Setecentas) Barras De 
Ferro Chato 1.1/2 X ¼, 150(Cento E Cinquenta) Discos De Corte 12 X 1/8 X 5/8, Com Duas Telas E 150 
(Cento E Cinquenta) Discos De Corte 12 X 1/8 X 3/4, Com Duas Telas – Interessada: Secretaria de Obras. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida 
foi devidamente Adjudicada pela Pregoeira em 07/04/14 e Homologada pelo Secretário de Administração 
em 08/04/14 conforme abaixo:
 
LOTE 01 – FERROS CHATOS
Empresa: ENEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS MARCA PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO 
TOTAL

01 250 BR Ferro chato 2x1/4 Cosmetal 47,07 11.767,50
02 700 BR Ferro chato 1.1/2x1/4 Cosmetal 35,72 25.004,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ R$ 36.771,50

 LOTE 02 – DISCOS DE CORTE
 Empresa: ER COMERCIAL – MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS

MARCA/
MODELO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

01 150 Unidade Disco de Corte 12 x 1/8 
x 5/8, com 2 telas

A l c a r 
Nacional / 
M-SR 2

7,30 1.095,00

02 150 Unidade Disco de Corte 12 x 1/8 
x 3/4, com 2 telas

A l c a r 
Nacional / 
M-SR 2

7,30 1.095,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 – R$ R$ 2.190,00

Bauru, 09/04/2014 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 092/14 - Processo n.º 
20.486/2013 - Modalidade: Pregão Eletronico  n.º 042/14 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
Contratação De Empresa Para Locar 300 (Trezentos) Metros De Estrutura Metálica De Arquibancada 
Que Será Utilizada De Em Evento A Ser Realizado Pela Semel – Interessados: Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e 
a classificação havida foi devidamente Adjudicada pelo Pregoeiro em 04/04/2014 e Homologada pelo 
Secretario da Administração em 07/04/2014 à empresa:
PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS PROCEDENCIA P. UNIT P. TOTAL

01 300 m.

LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURA METÁLICA 
DE ARQUIBANCADA 
COM 08 (OITO) 
DEGRAUS ESCADAS DE 
ACESSO, PARAPEITOE 
CORRIMÃO, INCLUINDO 
MONTAGEM E 
D E S M O N T A G E M . 
CONFORME DEMAIS 
E S P E C I F I C A Ç Õ E S 
CONTIDAS NO ANEXO 
IX DO EDITAL 092/2014.

PRÓMIX 
ESTRUTURAS R$ 184,33 R$ 55.299,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1 – R$ R$ 55.299,00

Bauru, 09/04/2014 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital n.º 624/13 – Processo n.º 12.585/13 – Modalidade: Pregão Presencial nº 201/13 – TIPO: MENOR 
PREÇO POR LOTE – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), SENDO: AVENTAIS, 
CAPAS PARA CHUVA EM PVC, BANDEIRAS, CONES, CORRENTES DE POLIETILENO, 
FITAS PLÁSTICAS, COLETES REFLETIVOS, BLOQUEADORES SOLARES, CAPUZ, 
CAPACETES DE SEGURANÇA, CHAPÉUS DE PALHA, CAPACETES PARA ELETRICISTA, 
VARA DE MANOBRA, CARTUCHO/FILTRO PARA USO COM RESPIRADOR, RESPIRADORES 
PURIFICADORES DE AR E CINTOS DE SEGURANÇA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – Interessada: Todas as Secretarias Municipais. Data do Recebimento dos envelopes e sessão 
do pregão 25/04/2014 às 08:30h na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. Informações 
na Secretaria Municipal da Administração/Divisão de Licitações, no horário das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1113. O edital de licitação poderá ser 
retirado junto à Divisão de Licitações ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação 
do presente.
Bauru, 09/04/2014 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 135/14 – Processo n.º 
49.799/13 – Modalidade: Pregão Presencial  nº 043/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
Contratação de empresa especializada em serviços de montagens e adaptações em 01 (uma) viatura 
marca Mitsubishi, Pick-Up cabine dupla 4 X 4, Placa FGX 3004, modelo Triton L200 – HPE – D 
automático, ano de fabricação 2013 – Interessado: Gabinete do Prefeito – 12º Grupamento do Corpo 
de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havida foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 07/04/14 e Homologado em 09/04/14 
pelo Chefe de Gabinete à empresa abaixo:

LOTE Nº 01 - OBJETO: SERVIÇOS DE MONTAGENS E ADAPTAÇÕES EM 01 (UMA) 
VIATURA MARCA MITSUBISHI, PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4, PLACA FGX 3004, 
MODELO TRITON L200 – HPE – D AUTOMÁTICO, ANO DE FABRICAÇÃO 2013.
FORNECEDOR: RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA 

IT QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT 
R$

P. TOTAL 
R$

01 01

Contratação de empresa especializada em serviços de 
montagens e adaptações em 01 (uma) viatura marca 
Mitsubishi, Pick-Up cabine dupla 4 X 4, Placa FGX 
3004, modelo Triton L200 – HPE – D automático, ano de 
fabricação 2013, demais especificações técnicas, Anexo 
I do Edital nº 135/2013.

46.000,00 46.000,00

Bauru, 09/04/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 145/14 - Processo n.º 15.643/14 – 
Modalidade: Concorrência Pública nº 002/14 - Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo 
Menor Preço Global – Objeto: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE AQUECIMENTO do Estádio 
Antônio Milagre Filho, sito na Av. Valdemar Guimarães Ferreira s/nº, Jd. Prudência – BAURU-SP 
- Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento – Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - Para ser 
admitida a presente Concorrência, deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-500, até o horário 
da sessão, que será às 15:00h do dia 14/05/14, os envelopes a que se refere o item VIII do Edital. O edital 
de licitação poderá ser adquirido junto à Secretaria Municipal da Administração, até o dia 13/05/14, na 
Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º Andar – Divisão de Licitações, a partir da primeira publicação do presente. 
A retirada do edital e os documentos constantes (Planilha, Projeto e Memorial Descritivo),  e demais 
informações poderão ser obtidos até o dia 13/05/14 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, 
a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 09/04/14– Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 10.407/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 061/14 – Sistema de Registro de Preço 
n° 052/14 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de 
Coffe Break. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 25/04/2014 às 9h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 25/04/2014 às 9h. Início da Disputa de Preços dia 25/04/2014 às 11h – Pregoeira: Lídice 
de Barros. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br, ID: 532348. 
Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 09/04/2014 compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 06.155/2014 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 44/2014 - Tipo Menor Preço por Lote – 
Objeto: aquisição de 790 (setecentos e noventa) tubulares em grau cirúrgico com fornecimento inicial de 74 
(setenta e quatro) seladoras em comodato. Aberto no dia: 07/04/2014 às 09h. Notificamos aos interessados 
no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo 
pregoeiro em 07/04/2014 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 
08/04/2014, a empresa abaixo:
CIRURGICA FERNANDES COM. MATS. CIR. HOSP. SOC. LTDA, item 01 – tubular em grau 
cirúrgico 15cmx100m; no valor unitário: R$ 198,00, totalizando: R$ 89.100,00; item 02 – tubular em grau 
cirúrgico 20cmx100m; no valor unitário: R$ 249,90, totalizando: R$ 84.966,00. Total do item ganho pela 
empresa: R$ 174.066,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 09/04/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 05.372/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 040/2014 - por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de equipamentos antropométricos. Aberto no dia: 
24/03/2014 às 09h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a 
classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 01/04/2014 e devidamente Homologado 
pelo Sr.Secretário Municipal de Saúde em 07/04/2014, ás empresas abaixo:
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP, item 05 – Pirâmide Alimentar Brasileira em Banner, 
material resistente, imagem em impressão digital, Formato: 120cm X 90cm; no valor unitário: R$ 119,23, 
totalizando: R$ 1.549,99; item 06 – Disco de Cálculo do Índice de Massa Corpórea - IMC: Disco 
confeccionado em material resistente; no valor unitário: R$ 12,50, totalizando: R$ 725,00. Total dos itens 
ganhos pela empresa: R$ 2.274,99.
HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA - ME, item 01 – Estadiômetro 
Vertical Fixo Tipo Trena, fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura 
e de fácil higienização, escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis; no valor unitário: R$ 150,00, 
totalizando: R$ 4.350,00; item 02 – Infantômetro Horizontal Portátil, fabricado em alumínio, com régua 
rígida, Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis; no valor unitário: R$ 320,85, totalizando: R$ 
12.192,30; item 03 – Fita ou Trena Antropométrica, fabricada em aço com escala numérica gravada 
em tinta resistente ao uso, escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis; no valor unitário: R$ 46,97, 
totalizando: R$ 2.207,59; item 04 – Adipômetro (Científico), equipamento fabricado em material Termo-
Injetável de alta resistência, escala de 0 a 78 mm, resolução de 1 mm; no valor unitário: R$ 1.007,30, 
totalizando: R$ 17.124,10. Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 35.873,99.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 09/04/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
IMPRESSORA A LASER, TONER, IMPRESSORA TÉRMICA PARA ETIQUETAS E LEITOR DE 
CÓDIGO DE BARRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PROCESSO Nº. 37.387/13 
– PP 108/13 – RP 137/13
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPEX TECNOLOGIA LTDA 
Item 05 – Impressora térmica para etiquetas e código de barras, á R$ 800,00 unitário, Marca: Argox/
OS214Plus;
Item 06 – Leitor de código de barras CCD, USB, á R$ 100,00 unitário, Marca: Compex/CCD1000BT.
Bauru, 09/04/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - Compras - 3235-9217.
9 - Portaria - 3235-9213.
10 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
11 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2012 -
“A Companhia de Habitação Popular de Bauru CONVOCA MARINA BARROS FLORENTINO 
DA SILVA, portadora do RG 43.768.860-4, para apresentar-se para a contratação no cargo/função de 
Escriturário Administrativo, para o qual foi aprovada através do Concurso Público 01/2012. A convocada 
deverá se apresentar para exames médicos no prazo de 05 dias, contados da publicação desta, na sede da 
COHAB Bauru, munida da documentação exigida no edital. O não comparecimento no prazo assinalado 
implicará na exclusão do candidato."

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público 
o contrato firmado com JOSE RENATO DOS SANTOS dando permissão de uso em relação ao terreno 
correspondente ao lote 05 da quadra I-1 do loteamento denominado Parque Roosevelt (cadastro municipal 
04-3260-030), pelo prazo de 01 (um) ano, de forma não onerosa, obrigando-se o permissionário a conserva-
lo e cumprir as normas de saúde e meio ambiente. Processo nº : PE 650/2014, assinatura em 01/04/2014.

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

EDITAL Nº. 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura 
de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de 
validade do concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO. O 
Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:
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CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE / PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital. 
2. O cargo, número de vagas, salários, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos a 
seguir: 

· Cargo: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
· Número de Vagas: 02 (duas) 

Vencimentos: R$ 1.783,71 (fevereiro/14), sendo: Referência Nível 1 da Classe C do Grupo H; 
Periculosidade - 30%: R$ 535,11.

· Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E. 

3. Requisitos: Ensino Médio Completo, formação específica de nível técnico ou curso 
específico de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas e Carteira 
Nacional de Habilitação categoria “B” ou superior definitiva e válida com autorização 
para exercer atividade remunerada. 

4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das 
Atribuições (descrição sumária do cargo). 
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato 
empossado subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 
1574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes 
aos Servidores Públicos Municipais. 

6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 
(duzentos e sessenta e cinco reais) referência fevereiro/14 e outros benefícios instituídos por lei. 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site  www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional 
ou fora do prazo estabelecido. 
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por 
meio de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso 
gratuito em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina 
e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. 
Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando 
o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do curso de nível 
técnico ou de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas, emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) 
e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X 
deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis 
e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional; 
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09. 
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal. 

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta 
Reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas. 

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do 
boleto referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita 
no site:  www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia 

útil após o encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o 
candidato deverá entrar em contato com o DAE - Telefones: (14) 3235-6117, 3235-6162, 3235-
6134 e 3235-6161, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. 
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III. 

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 
ao DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 
deste Capítulo II. 

9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site:  www.daebauru.
sp.gov.br.
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site  www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do 
dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital; 
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a 
data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário. 

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru. 
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá: 

a) acessar o site  www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas  do 
dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital; 
e) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; transmitir 

os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014). 

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, 
na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do Concurso de Eletricista de Manutenção e 
Instalação, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições 
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil 
acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 

1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas. 

1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado. 

1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais. 

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras. 

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo 
de validade do Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital. 

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador. 

4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça e na Lei Municipal nº. 5.215/04. 
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5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 
do Decreto Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas. 
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência 
de que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo. 
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo. 

8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido 
via internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar 
durante o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito 
à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do 
Concurso de Eletricista de Manutenção e Instalação, para o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru: 
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também; 
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI. 

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores. 

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado. 

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição. 
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE 
para perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de 
Bauru, para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade 
ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida 
norma, observadas as seguintes disposições: 

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo. 
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12. 
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo. 
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto. 
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por 
ocasião da perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, 
estabelecida no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha 
a pontuação necessária para tanto. 

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória. 
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato. 
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez. 
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site:  www.bauru.
sp.gov.br. 

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de 
múltipla escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; 
b) Matemática: 10 (dez) questões; 
c) Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões; 

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) 
pontos, atribuindo-se 1,0 (um) ponto a cada questão correta. 
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 

prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) 
e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados). 
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa. 

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos 
nestas condições serão convocados. 

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos. 
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos. 
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero). 
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída 
a sua pontuação total. 
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público. 

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru. 
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos horário previsto para seu início, munido de:

a) Caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 

conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos 
termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte. 

c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição. 

4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não 
fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início. 
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá 
procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, 
exclusivamente, com as conseqüências advindas de sua omissão. 

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a 
candidata deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local 
reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem 
a presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário 
Oficial do Município), seja qual for o motivo alegado; 

b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 

fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
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escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

f) lançar meios ilícitos para a realização da prova; 
h) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 

aplicação e de correção da prova; 
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
j) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação da prova. 
m) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência. 

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17/05/2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização 
da prova deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no site  www.daebauru.sp.gov.br, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2.  Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante 
de pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item e não tendo o candidato 
protocolado o requerimento ou não sendo o mesmo analisado até a data da prova, 
poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o 
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, 
sujeita à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois 
de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova. 
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, 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. 
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade 
do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue 
no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo 
expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, 
nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro 
do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou 
procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas. 
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site  
www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação. 

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os 
candidatos aprovados para o cargo para o qual se inscreveu. 

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site  www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo 
VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes 
do item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação. 

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática; 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa 
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 

60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 

candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por 
cargo, que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo. 

5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final 
Geral. 

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru). 
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, 
internet, telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25. 

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru. 
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do 
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo. 
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 

anteriormente. 
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 

a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme 
prescrito pela Constituição Federal de 1.988. 

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para 
a apresentação do candidato aprovado. 
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que: 

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação; 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência). 
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital. 

4. A nomeação do candidato ficará condicionada à: 
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo 
XI – Das Disposições Finais; 
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na 
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento. 
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988; 
d) outros documentos que o DAE julgar necessário; 
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental; 

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação 
de direitos futuros. 

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
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2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou 
criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor 
da Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste 
Concurso Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site:  www.daebauru.sp.gov.br. 
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE. 

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de 
alteração de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade 
deste Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação 
no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, 
serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.
sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Concurso de Eletricista de 

Manutenção e Instalação designada pela Portaria n° 146/2014. 
Bauru, 20 de março de 2014.

GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA
PRESIDENTE

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (Descrição sumária)
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO: Realizar instalação e manutenção em sistemas 
elétricos de alta tensão (entrada e distribuição de energia em 13.800V) e de baixa tensão (instalações 
elétricas em geral, painéis elétricos e conjuntos motobomba) com trabalhos em altura (postes/plataformas 
de energia). Auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e esgoto em geral. Dirigir 
veículo do DAE em deslocamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Manter em bom estado 
de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. 
Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do 
trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância Verbal e 
Nominal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes gramaticais (substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes Verbais – Ativa e Passiva, 
Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos.

Conhecimentos Específicos:
Teoria eletrônica: Matéria; Fundamentos de Eletrostática; Corpos simples e corpos compostos; Energia e 
suas formas.
- Fontes de eletricidade: Ação química; Indução; Aquecimento; Luz; Atrito. 
- Corrente Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida. 
- Circuito Elétrico: Definição; Circuito elétrico elementar; Tipo. 
- Resistência Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida. 
- Associação de Resistores em Série, em Paralelo e Mista: Definição, Resistência elétrica equivalente; 
Fórmula; Aplicação. 
- Tensão Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida; Tensões usuais. 
- Potência Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida; Fórmula. 
- Lei de Ohm: Definição; Fórmula; Aplicação. 
- Primeira e Segunda Leis de Kirchoff: Enunciado; Aplicação. 
- Magnetismo: Definição; Campo magnético. 
- Eletromagnetismo: Regra da mão direita; Solenóide; Polaridade.

- Projeto de instalações Elétricas: Representação gráfica; Projeção ortográfica; Planta baixa; Simbologia. 
- Planejamento: Definição; Etapas; Níveis; Organização; Controle; Cronograma. 
- Orçamento: Definição; Tipos; Elementos; Custos; Margem; Levantamento de materiais; Cotação. 
- Segurança do Trabalho: Causas de acidentes; Prevenção de acidentes; Análise preliminar de riscos; 
Ergonomia; Equipamentos de proteção individual e coletiva; Legislação. 
- Meio Ambiente: Descarte de resíduos; Impactos ambientais; Normalização. 
- Qualidade: Definição; Normas; Procedimentos; Normalização. 
- Ligação a Terra (Aterramento): Definição; Técnicas de aterramento; Tipos de aterramento. 
- Fatores que influenciam no dimensionamento: Fios e cabos elétricos; Eletrodutos. 
- Proteção das Instalações Elétricas: Disjuntores; Fusíveis; Dispositivos Diferencial residual. 
- Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS): Definição; Tipos; Nomenclatura; Capacidade de corrente; 
Coordenação de circuitos. 
- Circuito alimentador e de distribuição: Definição; Tipos de distribuição; Manobra e proteção dos 
circuitos; Categorias de emprego das proteções; Fator de demanda; Quedas de tensão admissíveis 
normalizadas; Potência máxima por circuitos; Quadros. 
- Corrente Alternada: Ciclo e freqüência; Valores; Instrumentos de medição em valor eficaz. 
- Emenda de condutores: Em linha; Em derivação; Em caixas de passagem; Com bases conectoras; Para 
alta corrente; Soldar emendas de condutores; Isolar emendas de condutores. 
- Instrumentos de medição: Multímetro digital; Volt/amperímetro alicate; Características gerais; Seletor de 
função; Seletor de alcance; Indicações do display; Recomendações de uso e de segurança. 
- Leitura e Interpretação de Diagramas: Tipos; Simbologia; Aplicação. 
- Sistemas de iluminação: Diretos com lâmpadas; Dimerizados; Acessórios; Normas aplicáveis. 
- Técnicas de inspeção de sistemas de redes elétricas: De redes protegidas; De proteção e segurança; De 
sinalização; Normas e procedimentos aplicáveis; Técnicas de Manutenção; Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade. 
- Instalação de Quadro de: Distribuição com quatro circuitos comandados por disjuntores; Entrada; 
Distribuição e circuitos de alimentação de lâmpadas e tomadas; 
- Materiais, ferramentas, equipamentos, instrumentos; 
- Motores de indução; 
- Segurança e proteção para comandos elétricos; 
- Elementos de comandos e controle e equipamentos auxiliares; 
- Sistemas de partidas e frenagem de motores de indução; 
- Simbologia e diagramas de comandos elétricos; 
- Quadros e condutores para comandos elétricos; 
- Técnicas de manutenção. 

PROVA PRÁTICA ELÉTRICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, 
manuseio e uso de ferramentas, peças e materiais utilizados nas atividades inerentes ao cargo, envolvendo 
uma situação real da área Elétrica, baseada nas atribuições do cargo (Anexo I) e conhecimentos específicos 
do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/
ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções. 
Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
________________________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) 
no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição ______________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ____________________, residente à R./Av._______________
____________________________________________
___________________________, n.º __________,  Bairro: ________________
____________________________________, vem apresentar recurso referente:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Embasamento:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

 À Comissão de Concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÃO _______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do documento de 
identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para 
fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 001/2014 - 
DAE.
 Nestes termos, 
 Pede deferimento.
 Bauru, ______ de ________________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE 
CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

 À Comissão de Concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÃO. ______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do documento de 
identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja 
efetivada como candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 
001/2014.
Descrição da Deficiência:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA PARTICIPAÇÃO 
DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e subitens, do Edital 
001/2014- DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) ______________________________________________, portador(a) do R.G. nº
.__________________________________ e do CPF nº. ____________________________________, é 
pessoa com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 
20/12/1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, 
auditiva, visual, mental ou múltipla) __________________________________________.
Descrição da Deficiência: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
A12 -  amputação ou ausência de membro
A13 -  paralisia cerebral
A14 -  nanismo
A15 -  membros com deformidade congênita ou adquirida.
B -  Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz.

C –  Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 -  cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica.
C2 -  a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores. C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do 
STJ).

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como:

D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:  ____________________________________________________
Nome do médico/CRM: ___________________________________________
Endereço para contato: ____________________________________________
Assinatura e carimbo: _____________________________________________

EDITAL Nº. 002/2014 - CONCURSO PÚBLICO
FISCAL DE OBRAS E CADASTRO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de 
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO. O Concurso Público reger-se-á pelas 
normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
Número de Vagas: 01 (uma).
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo G, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 

2013: R$ 1.663,85 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), com 
base em fevereiro de 2014. 

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio completo e Curso Técnico Profissionalizante em Edificações, Pontes e 
Estradas (ou nível superior completo em Tecnologia Civil, Engenharia Civil ou Arquitetura); Carteira 
Nacional de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais), com base em fevereiro de 2014, e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso de Técnico em 
Edificações, Pontes e Estradas ou Nível Superior Completo em Tecnologia Civil, Engenharia 
Civil ou Arquitetura, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital. 
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4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 

Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.
br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo 
descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 25 (vinte e cinco) questões;
d) Informática: 05 (cinco) questões.

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
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público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% 
(sessenta por cento) de acertos na prova objetiva e não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, 
Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA 
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, 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.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, 
não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo 
máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com 
as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os  
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si  
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática;
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
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2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.

 3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo  XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de  
sua saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer  tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com  todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa,  cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 147/2014.

Bauru, 19 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

FISCAL DE OBRAS E CADASTRO: Fiscalizar e acompanhar obras públicas realizadas pelo DAE 
e/ou empresas terceirizadas referentes à implantação de sistema de abastecimento de água e esgoto em 
empreendimentos existentes e novos, verificando se a execução dos trabalhos está de acordo com o 
projeto e normas técnicas; elaborar diário de obras, relatórios e planilhas referentes a eventuais problemas 
e/ou mudanças detectadas e demais informações necessárias. Atualizar o cadastro técnico, através de 
levantamento de dados nas atividades de campo de manutenção e execução de redes novas; cadastramento 
de registros de descarga e manutenção; levantamento da profundidade do PVs junto com os servidores da 
Divisão Técnica, das caixas de inspeção e cavaletes, dos locais que há asfalto e calçada para projetos de 
extensão de redes de água, do layout atual dos prédios do DAE para cadastramento e reforma, dos nomes 
de rua; atualização de quadrinhas junto a PMB. Receber, analisar e apresentar solução técnica necessárias 
à execução de projetos de execução de rede de água e esgoto; analisar se os materiais utilizados pelas 
empresas terceirizadas estão de acordo com as normas da ABNT. Cumprir normas e regulamentos internos. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades 
correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.
Conhecimentos Específicos: Solo: características físicas e mecânicas; estabilidade de taludes; drenagem. 
Noções de estrutura, alvenaria e fundações. Topografia: métodos de levantamento; medida direta das 
distâncias; altimetria; avaliação de áreas. Desenho: instrumentos e sua utilização; escalas; codificação 
de obras; desenho de projeto; perspectiva; leitura de planta. Máquinas e equipamentos: tecnologia das 
máquinas operatrizes; tecnologia dos instrumentos; ferramentas, equipamentos e veículos. Construção: 
tecnologia das construções; materiais de acabamento, instalações prediais (elétricas e hidráulicas); 
hidraulica basica para redes de água, esgoto e pluviais, resistência dos materiais. Orçamento de obras: 
levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custo, orçamento padrão SINAPI. AutoCAD 
2014. Normas técnicas inerentes à atividade do cargo.

Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”,
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca. Sistema Operacional Windows.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
  Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 002/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 002/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 002/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais

D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________________________

EDITAL Nº 003/2014 - CONCURSO PÚBLICO
TÉCNICO QUÍMICO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura 
de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de 
validade do concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas 
estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos 
a seguir:

•	 Cargo: TÉCNICO QUÍMICO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Vencimentos: referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo H, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.783,71 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e um reais), referência 
fevereiro/14;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E (escala de plantão aos sábados, podendo haver 
convocação aos  domingos, feriados e ponto facultativo).

3. Requisitos: Ensino Médio Completo e Técnico Profissionalizante em Química, Análises Químicas, 
Bioquímica, Saneamento, Alimentos e Técnico Ambiental; Registro Profissional no Conselho 
Regional de Química.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais) referência fevereiro/14 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 3 do CAPÍTULO I 
deste edital;
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
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providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o DAE – Comissão de Concurso na pessoa da Sr.ª Mariana 
Gonçalves – fone: (14) 3235-6176, e-mail marianafjg@daebauru.sp.gov.br, para verificação do 
ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação 
de  inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de  
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do 
candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capítulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014 às 
16:00 horas) - Atenção para o horário.

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no Anexo IV deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, 
como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições 
as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.

1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no Anexo V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência e não terá sua prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo 
alegado.

8.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do 
Departamento, à análise da razoabilidade do solicitado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição 
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do 
STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.
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CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
Parte A:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Legislação: 10 (dez) questões;
Parte B:
d) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa 
prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo 
II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, 
atribuindo-se:

a) Parte A - questões de Língua Portuguesa, Matemática e Legislação:1,0 (um) 
ponto a cada questão correta;
b) Parte B - questões de Conhecimentos Específicos: 1,5 (um ponto e meio) a cada 
questão correta;
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova 

Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na Parte A 
e 50% (cinquenta por cento) de acertos na Parte B e não zerar em nenhum dos componentes 
da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e 
Conhecimentos Específicos). 

1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO.

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados;
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos;
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos;
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a 
pontuação de valor 0 (zero);
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação 
total;
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
20 (vinte) pontos e não zerar em nenhuma das questões;

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 

qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de calculadoras, celulares ou qualquer 
outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A data da realização da Prova Objetiva será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante de 
pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item e não tendo o candidato protocolado 
o requerimento ou não sendo o mesmo analisado até a data da prova, poderá o 
candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo 
comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, 
para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, 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.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
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14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prática constarão apenas os candidatos aprovados 
para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa
do(s) responsável(is) pela aplicação.
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame.

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

 
CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática. 2. Os 
candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os  
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si  
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

 b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Legislação; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 f) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.
8. Será concedida vista da Folha da Prova Prática a todos os candidatos que realizaram a prova e 
protocolarem a solicitação na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, 
Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, no período recursal referente ao resultado da Prova Prática.

8.1. A vista da Prova Prática (2º Etapa) será realizada na sede do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, em data e horário a ser oportunamente comunicado;
8.2. Não haverá em hipótese alguma prorrogação do prazo de recurso em razão da solicitação 
de vistas.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo  XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na  
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer  tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com  todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa,  cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 148/2014.

Bauru, 13 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 TÉCNICO QUÍMICO

Descrição sumária: 
Executar análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas, participar do desenvolvimento de produtos e 
processos, da definição ou da reestruturação das instalações de transformação química, operar equipamentos 
em conformidade com normas de qualidade, de biossegurança e do controle do meio ambiente. Realizar 
coletas de água e esgoto, controlar e operar as instalações e equipamentos da Estação de Tratamento de 
Água, determinando e monitorando suas dosagens, dirigindo seu fluxo, realizando a mistura de substâncias 
químicas, dosagens, filtrando-as para purificá-la e torná-la adequada ao uso doméstico e industrial. 
Interpretar manuais, elaborar documentos técnicos rotineiros e de registros legais. Ministrar programas 
de pesquisas, ações educativas e prestar assistência técnica. Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

PARTE A

a) Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância Verbal e 
Nominal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes gramaticais (substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes Verbais – Ativa e Passiva, 
Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação. 

b) Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-
problema. Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística

c) Legislação: 
Portaria nº. 2.914, de 12 de dezembro de 2011, 
CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005 - Cap. I, II, III (seção I e II) e IV; 
Lei nº. 997, de 31 de maio de 1976; 
Lei Estadual nº 10.755 de 22/11/1977 - Cap. 3, 3.19; Cap. 4, 4.19;
Lei Municipal nº. 4553, de 08 de junho de 2000. (Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei4553.pdf)

PARTE B: 
Conhecimentos Específicos: Ácidos, bases, sais; Análise volumétrica; Concentração das soluções; 
Equivalentes – grama; Normalidade; Molaridade; Diluição e mistura de soluções; Ligações Químicas,; 
Equilíbrios Químicos; Reações Químicas Inorgânicas; Vidraria utilizada em laboratório; Noções de normas 
de qualidade em laboratório; noções e normas de segurança em laboratório.

PROVA PRÁTICA:
Aplicação da teoria do conteúdo programático dos conhecimentos específicos de forma prática dentro do 
laboratório, utilizando equipamentos e materiais de laboratório. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO.

___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 003/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 003/2014.
Descrição da Deficiência:

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 003/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº. _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:

A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores. C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração 
do INSS). Local e data:______________________________
____________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 004/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
ENCANADOR

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de 
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de ENCANADOR. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a 
seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
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•	 Cargo: ENCANADOR;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.347,57 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), 
com base em fevereiro de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais), com base em fevereiro de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de  
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.

6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
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período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.
br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos 
na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados 
(havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 

prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
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h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, 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.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
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Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 149/2014.

Bauru, 19 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir emissários 
e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes de 
distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar 
manutenção hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até 
o local do serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros 
para aferição, instalar hidrômetros e realizar religações de água, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos 
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais 
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de 
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de operação de motor de bombas. Noções de manutenção, 
remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real da área de Hidráulica/Saneamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo 
I) e conhecimentos específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio dos equipamentos/ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento das funções. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 004/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 004/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 004/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
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A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº 005/2014 - CONCURSO PÚBLICO
VIGIA

  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente 
de seu Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a 
abertura de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso para o cargo de VIGIA. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas 
a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos 
a seguir:

Cargo: VIGIA
Número de Vagas: 02 (duas)
Vencimentos: referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo A, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 

2013: R$ 1.156,23 (um mil, cento e cinqüenta e seis reais e vinte e três e um reais), referência 
fevereiro/14

Jornada de Trabalho: escala de  12 (doze) horas por 36 (trinta e seis) de descanso, sendo que o 
candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Curso Específico de Vigilância (Formação de 
Vigilantes), com carga horária mínima de 100 horas, válido na data da posse.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais) referência fevereiro/2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14 de abril de 2014 às 16 horas de 22 de abril de 
2014, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 

das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 3 do CAPÍTULO I 
deste edital;
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o DAE – Comissão de Concurso na pessoa da Sra. Andressa de 
Barros Carpi – fone: (14) 3235-6130, e-mail: andressabc@daebauru.sp.gov.br, para verificação 
do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação 
de  inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de  
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do 
candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capítulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 
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g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014 às 
16:00 horas) - Atenção para o horário.

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no Anexo IV deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, 
como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições 
as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no Anexo V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência e não terá sua prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo 
alegado.

8.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do 
Departamento, à análise da razoabilidade do solicitado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição 
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do 
STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.

12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:

1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
Parte A:
a) Língua Portuguesa: 15 (quinze) questões;
b) Matemática: 15 (quinze) questões;
Parte B:
d) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa 
prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo 
II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.

1. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% 
(sessenta por cento) de acertos em cada uma das partes da prova (Parte A e Parte B) e não zerar 
em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, 
Matemática e Conhecimentos Específicos).

2. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a 
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presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de calculadoras, celulares ou qualquer 
outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A data de realização da Prova Objetiva será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 (dezessete) de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante de 
pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma.

1. Ocorrendo o caso constante deste item e não tendo o candidato 
protocolado o requerimento ou não sendo o mesmo analisado até a data da prova, 
poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o 
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, 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.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem as provas 
objetivas, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote 
o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do 
envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.

daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.
15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os  
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si  
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 

 3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
 3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;

 c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).
 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
 a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo  XI – 
Das Disposições Finais;
 b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na  
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
 c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;
 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de  
sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
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espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
 2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer  
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com  todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa,  cível ou criminal. 

2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 150/2014.

Bauru, 21 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
VIGIA

Descrição sumária: 
Realizar serviços de vigilância e portaria, controlando a entrada e saída de viaturas e pedestres dentro 
do prédio e mantendo os locais em condições que não ofereçam riscos, a fim de garantir a segurança dos 
materiais e o bom atendimento. Para aqueles que trabalham em período noturno, deve-se realizar ronda 
interna do prédio. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

PARTE A

a) Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e compreensão de textos, gênero em textos diversos; 
encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica; sílaba tônica; classes de palavras (artigo substantivo, 
pronome, preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; tipos de frases; 
pontuação; alfabeto; Novo Acordo Ortográfico; sinônimos e antônimos; acentuação gráfica; regência 
nominal e verbal; concordância nominal e verbal.

b) Matemática: Operações fundamentais; conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; frações decimais e números decimais; razão e proporção; 
regra de três; porcentagem e juros simples; operações com números inteiros; problemas com equações do 
primeiro grau; perímetro, área e volume; raciocínio lógico;  resolução de situações-problema. 

PARTE B
c) Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de Vigilância, Segurança Privada, Sistema de Segurança 
Pública, Defesa Pessoal, de acordo com a descrição do Cargo (ANEXO I). Segurança no manuseio de 
equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Primeiros Socorros.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de VIGIA

___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de VIGIA.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 005/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de VIGIA.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 005/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 005/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
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decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº 014/2014- DAE
Processo Administrativo nº 2110/2014
Inexigibilidade de Licitação – art. 25, I, Lei nº 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: EBARA Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda.
Assinatura: 25/03/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção em Conjunto Motor-bomba – Marca 
EBARA – Modelo: 501-11 – 10HP – M6, 220/380 volts – nº de fabricação nº C080.738, com fornecimento 
de peças e mão de obra, conforme Cláusula Primeira do Contrato nº 014/2014.
Notas de Empenho Ordinário nº 570, de 25 de março de 2014, no valor de R$ 529,90 (quinhentos e vinte 
nove reais e noventa centavos) e nº 569, de 25 de março de 2014, no valor de R$ 2.429,40 (dois mil 
quatrocentos e vinte nove reais e quarenta centavos).
Valor do Contrato: R$ 2.959,30 (dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na publicação de 25/03/2014:
Onde se lê:
Processo Administrativo nº 2.071/2014 - DAE
Valor Total: R$ 9.477,56 (Nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos).
Leia-se:
Processo Administrativo nº 2.071/2014 - DAE
Valor Total: R$ 9.101,97 (Nove mil, cento e um reais e noventa e sete centavos).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - DAE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 7.990/2013 – DAE
Pregão Eletrônico nº 007/2014
Objeto: Aquisição de conexões de diâmetros diversos, válvula automática  redutora de pressão, junta 
gibault, tubo, extremidade, toco, válvula de gaveta, tê, curva 90º, redução e válvulas (registro de gaveta) de 
ferro fundido dúctil, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Notificamos os interessados no certame epigrafado que tendo em vista renegociação de preços para o 
item 32 do lote 13, os autos foram novamente remetidos ao Presidente do Conselho Administrativo 
do DAE, sendo o julgamento e classificação havido devidamente homologado em 08/04/2014 e seu objeto 
adjudicado conforme segue:
Lote 13 – Ítem 32: Inasa Indústria Nacional de Saneamento Ltda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2013

Processo Administrativo nº 1.354/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 041/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores Novos, 0 (zero) KM, 
primeira linha, para caminhões, carros, máquinas e motos, conforme especificações contidas no Anexo I 

do Edital.
Ítem 04 – 60 Unid. - Pneu radial comum para caminhão, medida 275/80 R 22.5 (16 lonas), borrachudo, 
novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 1131,00  – Marca: First FD 663
Ítem 05 – 28 Unid. - Pneu radial comum para caminhão, medida 275/80 R 22.5 (16 lonas), liso, novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 975,00  – Marca: First FS 511
Ítem 08 – 30 Unid. - Pneu radial comum para caminhão, medida 215/75 R 17.5 (12 lonas), liso, novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 623,00  – Marca: First FS 557
Ítem 13 – 28 Unid. - Protetor para Pneu, medida 750 x 16.
Valor Unitário: R$ 13,00  – Marca: JFF
Ítem 23 – 18 Unid. - Câmara de Ar para Pneu, medida 900 x 16, com bico de borracha.
Valor Unitário: R$ 45,00  – Marca: Maggion
Ítem 28 – 16 Unid. - Pneu radial para caminhonete, medida 225/70 R15, (06 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 365,00  – Marca: R630 First
Ítem 30 – 120 Unid. - Pneu radial para carro, medida 175/70 R14 – 88T, (04 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 212,00  – Marca: F580 First
Ítem 31 – 50 Unid. - Pneu radial para carro, medida 175/70 R13 – 82T, (04 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 134,00  – Marca: F77 First
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 02/07/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013

Processo Administrativo nº 2.829/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 052/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Marvans Auto Peças e Serviços Ltda EPP.
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada para eventual fornecimento de 
peças e acessórios originais de fábrica, para veículos leves (Ford, V.W., G.M., e FIAT), que fazem parte 
da frota do DAE, com maiordesconto sobre a tabela de preços de peças originais do fabricante, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 01 - Peças e Acessórios Originais de fábrica – FORD
Taxa de Desconto: 65,50 % (Sessenta e cinco vírgula cinqüenta por cento)
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 12/07/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2013

Processo Administrativo nº 10.320/2012 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 023/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Raphael Bergamini Pires - ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Ferro liso e nervurado para construção, Arame 
recozido e Arame farpado, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 02 – Itens 05 ao 06 – Arame recozido, fio 12 e outros.
Ítem 05 – 250 Kg. – Arame recozido, fio 12, liso (para caixaria)
Valor Unitário: R$ 5,80 – Marca: Arcelor Mital
Ítem 06 – 100 Kg. – Arame recozido, fio 18, liso (para caixaria)
Valor Unitário: R$ 6,35 – Marca: Arcelor Mital
Lote 03 – Item 07 – Arame farpado.
Ítem 07 – 20 Unid. – Arame farpado em rolo contendo 400 metros lineares, com peso aproximado de 28,5 
kg e fio medindo 2,2 mm.
Valor Unitário: R$ 211,00 – Marca: Arcelor Mital
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 02/07/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013

Processo Administrativo nº 4.733/2013 e 4.761/2013 - Apenso DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 091/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Nélia Maria Cyrino Leal ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Junta Gibault Ferro Fundido Dúctil, cujas 
especificações estão indicadas no Anexo I do Edital.
Lote 01 – Ítem 01 – 200 – Peça - JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha com seção 
transversal quadrada, com bojo longo, para transição de tubo de PVC/PBA DE: 60 mm (2”), para tubo FºFº 
dúctil DE: 66 mm (diâmetro interno da junta => 60 mm x 66mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
Valor Unitário: R$ 39,14 - Marca/Modelo: Fanuel
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 11/10/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2013

Processo Administrativo nº 4.733/2013 e 4.761/2013 - Apenso DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 091/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: H.D.S Comercial, Hidráulica e Saneamento Ltda. EPP.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Junta Gibault Ferro Fundido Dúctil, cujas 
especificações estão indicadas no Anexo I do Edital.
Lote 02 – Ítem 02 – 150 – Peça - JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de borracha com 
seção transversal quadrada, com bojo longo, para tubo de PVC/PBA DN: 50 mm DE: 60 mm (2”) (diâmetro 
interno da junta => 60 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
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Valor Unitário: R$ 33,32- Marca/Modelo: HDS
Lote 03 – Ítem 03 – 150 – Peça - JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha com seção 
transversal quadrada, com bojo longo, para transição de tubo de PVC/PBA DE: 60 mm (2”), para tubo de 
Cimento Amianto (Fibrocimento) DE: 76 mm (diâmetro interno da junta => 60 mm x 76 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
Valor Unitário: R$ 38,87- Marca/Modelo: HDS
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 11/10/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2013

Processo Administrativo nº 4.733/2013 e 4.761/2013 - Apenso DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 091/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Fundição Ayoub Ltda. - ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Junta Gibault Ferro Fundido Dúctil, cujas 
especificações estão indicadas no Anexo I do Edital.
Lote 04 – Ítem 04 – 12 – Peça - JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha com bojo longo (luva 
central), para transição de tubo de  DE: 170 mm, para tubo com DE: 160 mm (diâmetro interno da junta => 
170 mm x 160 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
Valor Unitário: R$ 124,91 - Marca/Modelo: Ayoub
Lote 05 – Ítem 05 – 12 – Peça - JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha com bojo longo (luva 
central), para transição de tubo de  DE: 225 mm, para tubo com DE: 218 mm (diâmetro interno da junta => 
225 mm x 218 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
Valor Unitário: R$ 233,16 - Marca/Modelo: Ayoub
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 11/10/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2014

Processo Administrativo nº 5.583/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 105/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Raphael Bergamini Pires – ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de Protetor Perimetral, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
- Lote 22 – Ítem 22 – 60 - Barra – FERRO CHATO 1/2” X 3/164”, NORMA ASTM A36, SAE 1035/45/70 
E A 588 (BARRA 6m).
Valor Unitário: R$ 15,83 - Marca/Modelo: Gerdau
- Lote 25 - Ítem nº 25 – 80 - Barra – FERRO MECÂNICO 1/2”, NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA 
H11 (BARRA 6m).
- Lote 26 - Ítem nº 26 – 100 - Barra – FERRO MECÂNICO 1/4”, NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA 
H11 (BARRA 6m).
- Lote 27 - Ítem nº 27 – 100 - Barra – FERRO MECÂNICO 3/8”, NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA 
H11 (BARRA 6m).
- Lote 28 - Ítem nº 28 – 80 - Barra – FERRO MECÂNICO 5/8”, NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA 
H11 (BARRA 6m).
Valor Unitário: R$ 38,13 - Marca/Modelo: Gerdau
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 03/01/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2014

Processo Administrativo nº 5.111/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 109/2013
Contratante:Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: CT Comércio de Produtos Industrializados EIRELI - EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tê de Serviço integrado autotravado articulado para 
ligações prediais, de 2” x ¾” e chave para Tê de Serviço, formato em cruz, com seção sextavada, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
- Lote 01:  Ítens nº 01 e 02 –  Tê de serviço e outros.
Ítem 01 – 6.000 - Peça – Tê de serviço integrado autotravado articulado para ligações prediais, fabricado 
em polipropileno (PP), com anéis de vedação em borracha nitrílica, parafusos, arruelas e porcas em aço 
inoxidável, com broca e bucha para trava em latão, para acoplamento em redes de PVC DE 60 mm com 
derivação de compressão para tubos de PEAD (polietileno) de alta densidade) DE 20 mm (60 mm x 20 
mm). Pressão Nominal Máxima de 1,6 MPa. Normas de referência: NBR 11821, 15803 e NTS 175 E 179, 
ISSO 14263. 
Valor Unitário: R$ 13,90 - Marca/Modelo: E.S.S.A
Ítem 02 – 100 - Unidade – Chave para Tê de serviço, formato em cruz com seção sextavada, com limitadores 
de profundidade de corte, para uso no Tê de serviço integrado
DE: 60 mm a 110 mm e derivação com broca DNR 20 e 32 mm.
Valor Unitário: R$ 16,00 - Marca/Modelo: E.S.S.A
1ª Colocada: CT Comércio de Produtos Industrializados EIRELI - EPP
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/01/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2014

Processo Administrativo nº 4.931/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 107/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: ERG Eletromotores Ltda 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais Elétricos para uso em painéis de comando 
e instalações elétricas em geral, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 

- Lote: 01 - Chave de partida direta trifásica e outros

Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

1 20 Unid.

Chave de partida direta trifásica com contator e relé de 
sobrecarga, grau de proteção mínimo IP40, conforme 
especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: WEG

R$ 86,76 

2 20 Unid.

Chave de partida direta trifásica com contator e relé de 
sobrecarga, grau de proteção mínimo IP40, conforme 
especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: WEG

R$ 113,64 

3 40 Unid.

Chave seccionadora tripolar rotativa com abertura 
simultânea de contatos sob carga (sem risco de contato 
para o operador), porta fusível (base) para NH 00/000 
(inclusive ultra-rápidos), visor transparente para 
identificação dos fusíveis, conforme especificações no 
Anexo I. 
Marca/Modelo: WEG

R$ 101,69 

4 40 Unid.

Chave seccionadora tripolar rotativa com abertura 
simultânea de contatos sob carga (sem risco de contato 
para o operador), porta fusível (base) para NH 2/1 
(inclusive ultra-rápidos), visor transparente para 
identificação dos fusíveis, conforme especificações no 
Anexo I. 
Marca/Modelo: WEG

R$ 338,51 

5 40 Unid.

Chave seccionadora tripolar rotativa com abertura 
simultânea de contatos sob carga (sem risco de contato 
para o operador), porta fusível (base) para NH 3/2 
(inclusive ultra-rápidos), visor transparente para 
identificação dos fusíveis, conforme especificações no 
Anexo I. 
Marca/Modelo: WEG

R$ 409,60 

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 07/01/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014

Processo Administrativo nº 4.931/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 107/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: C.R.M. Multielérica Materiais Elétricos Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais Elétricos para uso em painéis de comando 
e instalações elétricas em geral, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Lote: 02 -  Contator auxiliar, Relê de tempo e outros:

Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

6 100 Unid.

Contator auxiliar para comando: frequência nominal: 
60Hz, tensão nominal da bobina de comando: 
220VCA, conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: LUKMA/CJX2+BLOCO

R$ 19,98

7 100 Unid.

Contator tripolar de potência (novo): frequência 
nominal: 60Hz, corrente nominal mínima nos 
contatos de potência em 440Vca (AC-3), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/
CJX2+BLOCO

R$ 15,20

8 100 Unid.

Contator tripolar de potência (novo): frequência 
nominal: 60Hz, corrente nominal mínima nos 
contatos de potência em 440Vca (AC-3), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/
CJX2+BLOCO

R$ 24,76

9 100 Unid.

Contator tripolar de potência (novo): frequência 
nominal: 60Hz, corrente nominal mínima nos 
contatos de potência em 440Vca (AC-3), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/
CJX2+BLOCO

R$ 40,89

10 100 Unid.

Contator tripolar de potência (novo): frequência 
nominal: 60Hz, corrente nominal mínima nos 
contatos de potência em 440Vca (AC-3), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/
CJX2+BLOCO

R$ 64,53

11 80 Unid.

Contator tripolar de potência (novo): frequência 
nominal: 60Hz, corrente nominal mínima nos 
contatos de potência em 440Vca (AC-3), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/
CJX1

R$ 218,05
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12 40 Unid.

Contator tripolar de potência (novo): frequência 
nominal: 60Hz, corrente nominal mínima nos 
contatos de potência em 440Vca (AC-3), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/
CJX1

R$ 660,64

13 10 Unid.

Contator tripolar de potência (novo): frequência 
nominal: 60Hz, corrente nominal mínima nos 
contatos de potência em 440Vca (AC-3), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/
CJX1

R$ 951,73

14 150 Unid.

Contator tripolar de potência para manobra de 
capacitores (novo): frequência nominal: 60Hz, 
corrente nominal mínima nos contatos de potência em 
440Vca (AC-6b 55°C), conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: WEG/CWMC

R$ 168,22

15 150 Unid.

Contator tripolar de potência para manobra de 
capacitores (novo): frequência nominal: 60Hz, 
corrente nominal mínima nos contatos de potência em 
440Vca (AC-6b 55°C), conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: WEG/CWMC

R$ 428,76

16 200 Unid.

Relê de tempo provido de temporização com retardo 
na energização (RE), faixa mínima de ajuste de tempo 
(ajuste na parte frontal da caixa do relé), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: DIG/
MEC

R$ 29,48

17 200 Unid.

Relê falta de fase e assimetria de fases para sistema 
trifásico 220VCA, 60Hz, ajuste mínimo 15%, grau 
de proteção mínima IP-51 (invólucro), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: DIG/
MEC

R$ 52,56

18 80 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator, frequência nominal: 
60Hz, tensão nominal de operação mínima: 690Vca, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
LUKMA/LR2 2.5-4.0A

R$ 9,50

19 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator, frequência nominal: 
60Hz, tensão nominal de operação mínima: 690Vca, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
LUKMA/LR2 4-6.0A

R$ 9,50

20 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator, frequência nominal: 
60Hz, tensão nominal de operação mínima: 690Vca, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
LUKMA/LR2 5-8A

R$ 9,50

21 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator, frequência nominal: 
60Hz, tensão nominal de operação mínima: 690Vca, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
LUKMA/LR2 9-13A

R$ 9,50

22 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator, frequência nominal: 
60Hz, tensão nominal de operação mínima: 690Vca, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
LUKMA/LR2 12-18A

R$ 9,50

23 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/LR2 17-25A

R$ 9,50

24 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/LR2 23-32A

R$ 15,26

25 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/LR2 30-40A

R$ 27,34

26 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/LR2 37-50A

R$ 27,34

27 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/LR2 48-65A

R$ 27,34

28 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/LR2 63-80A

R$ 27,36

29 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/LR2 80-104A

R$ 35,64

30 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/3UA60 120-150A

R$ 80,77

31 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/3UA62 150-180A

R$ 64,76

32 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/3UA66 160-250A

R$ 249,40

33 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/3UA66 200-320A

R$ 205,46

34 100 Unid.

Relê térmico trifásico de sobrecarga para proteção de 
motor, conexão direta ao contator (largura aproximada 
55mm), frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
operação mínima: 690Vca, conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: LUKMA/3UA66 250-400A

R$ 205,45

- Lote: 04 - Fusível tipo NH de ação retardada e outros: 

Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

74 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70

75 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70

76 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70

77 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70

78 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70

79 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central): conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70

80 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70

81 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 6,70
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82 200 Unid.
Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de gL/
gG) tamanho 00 (DIN 43620 - faca central), conforme 
especificações no Anexo I. Marca/Modelo: Fusicon

R$ 6,31

83 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 14,24

84 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 12,00

85 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 12,04

86 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 12,04

87 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 12,04

88 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 17,69

89 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 18,64

90 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 18,64

91 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 18,64

92 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 18,64

93 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 3 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 25,73

94 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 3 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 25,73

95 200 Unid.

Fusível tipo NH de ação retardada (categoria de 
emprego gL/gG) tamanho 3 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Lukma

R$ 25,73

96 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria de 
emprego aR/gS) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 13,80

97 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria de 
emprego aR/gS) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 13,80

98 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria de 
emprego aR/gS) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 13,80

99 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria de 
emprego aR/gS) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 13,80

100 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria de 
emprego aR/gS) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 13,80

101 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria de 
emprego aR/gS) tamanho 00 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 17,09

102 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 27,88

103 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 27,88

104 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 1 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 27,88

105 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 45,38

106 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 45,38

107 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 45,38

108 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 2 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 45,38

109 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 3 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 62,12

110 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 3 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 62,50

111 300 Unid.

Fusível tipo NH de ação ultra rápida (categoria 
de emprego aR/gS) tamanho 3 (DIN 43620 - faca 
central), conforme especificações no Anexo I. Marca/
Modelo: Fusicon

R$ 89,32

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses 
Assinatura: 07/01/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2014

Processo Administrativo nº 4.931/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 107/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: E.R. Velani Elétrica - ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais Elétricos para uso em painéis de comando 
e instalações elétricas em geral, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
- Lote: 03 -  Disjuntor Industrial termomagnético tripolar, disjuntor motor tripolar e outros:

Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

35 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 125A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
JNG MOD: DJM 100L/3300

R$ 210,00

36 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 150A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS160S

R$ 230,00
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Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

35 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 125A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
JNG MOD: DJM 100L/3300

R$ 210,00

37 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 175A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS250H

R$ 230,00

38 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 200A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS250H

R$ 230,00

39 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 225A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS250H

R$ 230,00

40 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 250A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS250H

R$ 450,00

41 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 300A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS400H

R$ 550,00

42 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 350A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS400H

R$ 550,00

43 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 400A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
SOPRANO MOD: DS400H

R$ 550,00

44 20 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 500A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
DJM630L/3300

R$ 900,00

45 60 Unid.

Disjuntor motor tripolar para motor 2cv, tensão 
nominal 220Vca, isolação mínima 500V, corrente 
nominal mínima 10A e faixa de ajuste mínima 6,5 a 
8A. Marca/Modelo: SOPRANO MOD: DMS032 
6-10A

R$ 80,00

46 60 Unid.

Disjuntor motor tripolar para motor 6cv, tensão 
nominal 220Vca, isolação mínima 500V, corrente 
nominal mínima 16A e faixa de ajuste mínima 13 a 
16A. Marca/Modelo: SOPRANO MOD: DMS032 
13-18A

R$ 80,00

Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

35 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 125A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
JNG MOD: DJM 100L/3300

R$ 210,00

47 100 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 6A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 15,00

48 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 10A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 15,00

49 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 16A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 15,00

50 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 20A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 15,00

51 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 25A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 15,00

52 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 32A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 15,00

53 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 40A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 20,00

54 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 50A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 20,00

55 200 Unid.

Disjuntor termomagnético bipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 63A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 20,00

56 60 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 10A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 25,00

57 60 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 16A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 25,00
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Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

35 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 125A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
JNG MOD: DJM 100L/3300

R$ 210,00

58 60 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 20A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 25,00

59 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 25A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 24,00

60 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 32 A, curva de 
disparo “C” ou ""D"", conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 24,00

61 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 40A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 29,00

62 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 50A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 29,00

63 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 63A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 29,00

64 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal mínima em regime permanente: 70A, curva 
de disparo “C” ou "D", conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 54,00

65 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 80A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 84,00

66 100 Unid.

Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 100A, curva de 
disparo “C” ou ""D"", conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 84,00

67 100 Unid.

Disjuntor termomagnético unipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 6A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 5,00

68 200 Unid.

Disjuntor termomagnético unipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 10 A, curva de 
disparo “C” ou ""D"", conforme especificações no 
Anexo I. Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 5,00

Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

35 60 Unid.

Disjuntor industrial termomagnético tripolar: 
disparadores térmico e magnético fixos, frequência 
nominal: 60Hz, tensão de isolação máxima (mínimo): 
500VAC, corrente nominal mínima em regime 
permanente: 125A, curva de atuação tipo “D”, 
conforme especificações no Anexo I. Marca/Modelo: 
JNG MOD: DJM 100L/3300

R$ 210,00

69 200 Unid.

Disjuntor termomagnético unipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 16A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 5,00

70 200 Unid.

Disjuntor termomagnético unipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 20A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 5,00

71 200 Unid.

Disjuntor termomagnético unipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 25A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 5,00

72 200 Unid.

Disjuntor termomagnético unipolar padrão DIN: 
frequência nominal: 60Hz, tensão nominal de 
alimentação (NBR IEC 60947-2): 440VCA, corrente 
nominal em regime permanente: 32A, curva de disparo 
“C” ou ""D"", conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: SOPRANO MOD: SHB

R$ 5,00

73 600 Unid.

Dispositivo Protetor de Surtos unipolar (DPS) 
industrial classe I e II (proteção direta e indireta), 
fixação em painel, conforme especificações no Anexo 
I. Marca/Modelo: SOPRANO MOD: DPS 80KA

R$ 89,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses 
Assinatura: 07/01/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2014

Processo Administrativo nº 4.931/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 107/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: Tecaut Automação Industrial Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais Elétricos para uso em painéis de comando 
e instalações elétricas em geral, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 

- Lote: 05 Transformador de potência e outros

Item Quant. 
Estimada Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$

112 80 Unid.
Transformador de potência bifásico isolado 500VA 
para comando, conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: GHR – CÓDIGO 03729

R$ 262,53

113 80 Unid.
Transformador de potência bifásico isolado 1000VA 
para comando, conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: GHR – CÓDIGO 02705

R$ 393,80

114 80 Unid.
Transformador de potência bifásico isolado 2000VA 
para comando, conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: GHR – CÓDIGO 00708

R$ 651,08

115 80 Unid.
Transformador de potência bifásico isolado 3000VA 
para comando, conforme especificações no Anexo I. 
Marca/Modelo: GHR – CÓDIGO 02814

R$ 930,09

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 07/01/2014

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente
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A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram DEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, no período de 01/03/2014 a 31/03/2014, 
nos termos do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro, a Saber: 

    631815/2013    632095/2013    600004/2014    600005/2014
    632794/2014    632820/2014    632825/2014    632897/2014
    632901/2014    632905/2014    632906/2014    632908/2014
    632911/2014    632912/2014    632918/2014    632925/2014
    632955/2014    632965/2014    632987/2014    632988/2014
    632995/2014    633072/2014    633073/2014    633077/2014
    633151/2014    633156/2014

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP. 

Bauru, 09 de abril de 2014
GIT

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram INDEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, no período de 01/03/2014 a 31/03/2014, 
nos termos do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro, a Saber: 

    632139/2013    632367/2013    632396/2013    632397/2013
    632398/2013    632446/2014    632668/2014    632717/2014
    632718/2014    632720/2014    632721/2014    632722/2014
    632727/2014    632729/2014    632730/2014    632732/2014
    632760/2014    632796/2014    632797/2014    632798/2014
    632799/2014    632800/2014    632801/2014    632802/2014
    632805/2014    632808/2014    632809/2014    632810/2014
    632812/2014    632813/2014    632814/2014    632815/2014
    632817/2014    632838/2014    632839/2014    632843/2014
    632844/2014    632849/2014    632850/2014    632855/2014
    632856/2014    632879/2014    632880/2014    632882/2014
    632884/2014    632891/2014    632892/2014    632894/2014
    632895/2014    632896/2014    632898/2014    632899/2014
    632900/2014    632917/2014    632919/2014    632940/2014
    632956/2014    632975/2014    632976/2014    632977/2014
    632978/2014    632981/2014    632984/2014    632985/2014
    632990/2014    632991/2014    632992/2014    632994/2014
    632997/2014    632998/2014    633003/2014    633005/2014
    633007/2014    633008/2014    633009/2014    633015/2014
    633017/2014    633018/2014    633019/2014    633020/2014
    633034/2014    633035/2014    633036/2014    633037/2014
    633044/2014    633045/2014    633056/2014    633058/2014
    633074/2014    633076/2014    633079/2014    633082/2014
    633084/2014    633104/2014    633107/2014    633108/2014
    633110/2014    633112/2014    633114/2014    633115/2014
    633117/2014    633149/2014    633154/2014    633157/2014
    633167/2014    633168/2014    633172/2014    633173/2014
    633174/2014    633175/2014    633176/2014

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP. 

Bauru, 09 de abril de 2014
GIT

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as autuações objetos  das 
Defesas Prévias, abaixo descriminadas, foram convertidas em ADVERTÊNCIA pela Autoridade de  
Trânsito, no período de 01/03/2014 a 31/03/2014, nos termos do art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro, 
a Saber: 

    632710/2014    632711/2014    632712/2014    632713/2014
    632715/2014    632719/2014    632723/2014    632724/2014
    632728/2014    632731/2014    632733/2014    632735/2014
    632793/2014    632795/2014    632803/2014    632804/2014
    632806/2014    632807/2014    632811/2014    632816/2014
    632818/2014    632840/2014    632841/2014    632845/2014
    632846/2014    632847/2014    632852/2014    632853/2014
    632854/2014    632857/2014    632881/2014    632883/2014
    632885/2014    632886/2014    632887/2014    632889/2014
    632890/2014    632893/2014    632903/2014    632907/2014
    632909/2014    632910/2014    632913/2014    632938/2014
    632939/2014    632942/2014    632943/2014    632973/2014
    632974/2014    632980/2014    632982/2014    632983/2014
    632986/2014    633000/2014    633001/2014    633002/2014
    633004/2014    633006/2014    633010/2014    633011/2014
    633013/2014    633014/2014    633016/2014    633033/2014
    633038/2014    633039/2014    633041/2014    633042/2014
    633043/2014    633050/2014    633051/2014    633052/2014
    633057/2014    633071/2014    633075/2014    633081/2014
    633083/2014    633102/2014    633106/2014    633111/2014
    633113/2014    633116/2014    633118/2014    633148/2014
    633150/2014    633169/2014    633170/2014    633171/2014

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP. 

Bauru, 09 de abril de 2014
GIT

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/14 – Processo nº 2086/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 
25/04/2014 às 09 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB, 
quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual aquisição de  PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA, conforme especificações no Anexo I do edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/14 – Processo nº 2075/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 
25/04/2014 às 14 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB, 
quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual aquisição de  CLORO LÍQUIDO, 
DESINFETANTE, DETERGENTE LÍQUIDO, SABONETE LÍQUIDO, conforme especificações no 
Anexo I do edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA
Pregão Presencial 007/14  –   Processso nº 1327/14
A Comissão de licitação deste processo, analisando a impugnação  interposta pela empresa MERCALF 
DIESEL LTDA, protocolado sob nº 2282/14, em 08/04/2014,  contra algumas especificações do objeto no 
Edital de Licitação, a Comissão e a Autoridade competente resolveram considerar IMPROCEDENTE a 
impugnação ao edital, negando-lhe provimento.
Objeto: Aquisição de 002 un. CAMINHÃO TOCO e 002 un.  COLETOR COMPACTADOR DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, conforme especificações no ANEXO I do edital.
Bauru,  10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 847/14 - Pregão Presencial nº 001/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que  transcorrido o prazo concedido de 02 (dois) 
dias úteis, à empresa ANA PAULA FRAMESCHI DA SILVA INFORMÁTICA ME, que se enquadra como 
ME/EPP, por tratar-se de microempresa e visando o atendimento do disposto no artigo 43 § 1º da Lei 
Complementar nº 123/06, para apresentação da comprovação de REGULARIDADE FISCAL “Prova de 
regularidade relativa a Fazenda Municipal dos tributos mobiliários em que esteja situada a sede”,  cláusula 
6.2.2.”f” do edital, não apresentou a referida comprovação, sendo desclassificada para os itens 07 e 11. 
Atendendo a ordem de classificação, foi classificada para o ITEM 07: Mouse PS2 USB, com SCROLL a 
empresa RAFAEL JACON BOMBINI EPP. Foi aberto do envelope nº 02 “Documentos Habilitação” da 
empresa classificada em 2º lugar  ELLO ARMAZENAGENS LTDA para o item 11, o qual após análise 
da documentação apresentada a Pregoeira resolveu habilitá-la e declará-la vencedora, restando a seguinte 
classificação para todos os itens: em 1º (primeiro) lugar para a RAFAEL JACON BOMBINI EPP., os itens 
01, 02, 04, 07 e 10, em 1º (primeiro) lugar para a empresa SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES 
E INFORMÁTICA ME., os itens 03, 05 e 12, em 1º (primeiro) lugar para a empresa DEMARQUE & 
ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., os itens 06, 08, 09 e 13, em 1º (primeiro) lugar para 
empresa ELLO ARMAZENAGENS LTDA o item 11. Com os seguintes valores unitários: ITEM 01- R$ 
0,74 (setenta e quatro centavos); ITEM 02- R$ 0,83 (oitenta e três centavos); ITEM 03- R$ 23,35 (vinte 
e três reais e trinta e cinco centavos); ITEM 04- R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); 
ITEM 05- R$ 167,90 (cento e sessenta e sete reais e noventa centavos); ITEM 06-  R$ 536,00 (quinhentos 
e trinta e seis reais); ITEM 07-  R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos); ITEM 08-  R$  64,00 (sessenta e 
quatro reais); ITEM 09-  R$ 39,00 (trinta e nove reais); ITEM 10- R$ 12,70 (doze reais e setenta centavos); 
ITEM 11-  R$ 314,99 (trezentos e quatorze reais e noventa e nove reais); ITEM 12-  R$ 65,00 (sessenta e 
cinco reais); ITEM 13- R$ 1.144,90 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos).
Valor Total dos itens R$ 31.174,05 (trinta e um mil, cento e setenta e quatro reais e cinco centavos), sendo 
que os valores apresentados encontram-se dentro da média orçada pela Administração.
Abre-se o prazo para interposição de recursos quanto a classificação e habilitação,  da empresa ELLO 
ARMAZENAGENS LTDA, conforme previsto no artigo 4º inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
Objeto: Item 01 – 100 unidades de CD-R Virgem, 70 MB, 80 minutos de gravação, embalado em 
embalagens individuais, com marca do fabricante; Item 02 – 200 unidades de DVD-R 4.7 GB, 8x120 
minutos, com marca do fabricante, embalado em embalagens individuais; Item 03 – 020 unidades de 
Fonte ATX, Características: Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos, 200W Reais com picos 
de potência de até 450W (máx.), Cabo de energia incluso (padrão 3 pinos), Cooler de funcionamento 
silencioso embutido. Design “Honey Comb” (favo de mel) para facilitar a ventilação. Proteção interna 
contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotência. Entrada AC com chaveamento manual 
(115V e 230V). Dados Técnicos: Padrão: Fonte de energia para microcomputadores Padrão ATX 20+4 
P; Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo); Tensão de Entrada: 115V/230V; 
Ventilação: 1 cooler 8cm embutido; Pinagem: 20/24 pinos, 1 Auxiliar ATX, 4 Alimentação periféricos, 1 
Alimentação drive, 2 Serial ATA, 2 IDE Tensão Saída: Saída +12V: 9, Saída -12V: 0,5ª, Saída +5V: 14ª, 
Saída +3,3V: 6ª, Saída +5V VSB: 1,5ª. Conteúdo da Embalagem: Fonte Cabo de energia de 1,5 m com 
plugue 3 pinos (NBR 14136); Item 04 –  025 unidades de Gabinete ATX 4 baias com fonte 200W Reais; 
Item 05 – 030 unidades de Hard Disck, capacidade 500GB, interface SATA, Taxa de Transferência: 3 
Gb/s; Item 6 – 020 unidades de Kit placa mãe, processador e memória CPU suportada: Socket 1155, 
Chipset: mesmo fabricante do processador; Memória: 4GB, DDR3, DDR3 1600/1333/1066 MHz; Slots 
Expansão (mínimo): 1 x PCIe 2.0x16 / 1xPCI; Armazenamento: 4 x SATA 3GB/s; Componentes Onboard: 
Vídeo, LAN e Áudio Processador: Arquitetura: Frequência: 3100 (MHz) Socket LGA 1155. Informações 



51DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 10 DE ABRIL DE 2.014

Gerais: Processador core: Sandy Bridge, 0.032 micron, Dados: 64 bits, Número de cores: 2, Cache: 3.0 
Mb, Características: MMX instruction set, SS2, SSE3, Supplemental SSE3, SE4.1, SSE4.2, Advanced 
Vector Extensions, Extended Memory 64 technology (EM64T), Execute disable bit, HyperThreading 
technology, Virtualization technology (VT-x), Low power features Enhanced,  SpeedStep technology, On-
chip peripherals Dual-channel DDR3 memory controller, Direct Media Interface, HD graphics controller, 
On-chip integrado: Dual-channel DDR3 memory controller, HD 2000 Graphics controller Parametros 
Elétricos e Térmicos: Maximum operating temperature: 69.1 (°C), Thermal Design Power: 65 (W); Item 
07 – 030 unidades de Mouse PS2 USB, com SCROLL; Item 08 – 010 unidades de Memória DDR3 – 2 
GB, DDR3, DDR3 1600/1333/1066 MHz; Item 09 – 007 unidades de Memória DDR2 – 1 GB, DDR2, 667 
OU 800 MHz, Item
10 – 030 unidades de Teclado padrão ABNT 2 entrada USB, Item 11 – 025 unidades de Monitor tela 
LCD, Tamanho: 18,5" Formato: 16:9, Resolução máxima: 1366x768@60Hz, Brilho: 250 cd/m2, Contraste 
Dinâmico: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Suporte de cores: 16,7M, Ângulo de Visão: 170°/160°, 
Pixel Pitch: 0,30 x 0,30mm, Fonte: Interna, Conector de Entrada: D- SUB e DVI. Acessórios: Cabo de 
força, Cabo D-Sub e Manual 12;025;un.;Estabilizador monovolt 400va 115, Chave Liga/Desliga, Produto 
em conformidade com a NBR14373 2006, Microprocessado, Proteção Térmica, Proteção de sobre corrente, 
Proteção de sobre carga, Filtro de linha incorporado, Possui Proteção Sobre Tensão e Curto Circuito, 
Gabinete ABS anti-chama ; Item 13 – 002 unidades de Switch 24 portas Características: Auto VLAN de 
voz, 24 portas 10/100/1000 Base TX, 4 portas 1000 Base TX (par-trançado ou SFP), VLAN (pronto para 
voz), LACP, RSTP, L2, priorização de pacotes, porta console Serial CLI. Garantia: 1 Ano, Especificações 
técnicas Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com autonegociação (10Base-T tipo IEEE 802.3, 100Base-
TX tipo IEEE 802.3u, 1000Base-T tipo IEEE 802.3ab); 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta no máximo 
24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000Base-X, ou uma combinação. 
Memória e processador: Módulo: ARM a 333 MHz, 128 MB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 
KB, 128 MB de RAM Latência: Latência de 100 Mb: < 5 µs; Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade 
de produção: 41,7 milhões de PPS Capacidade de routing/switching: 56 Gbps Safe Tamanho da tabela 
Routing: 32 entradas Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; interface de 
linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB. Requisitos de 
energia e operação Voltagemde entrada: 100 a 240 VAC Frequência de entrada: 50 / 60 Hz Segurança: UL 
60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1-03 Compatibilidade eletromagnética: 
FCC parte 15 Classe A; VCCI Classe A; EN 55022 Classe A; CISPR 22 Classe A; EN 55024; EN 61000-
3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Classe A, Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 45º Intervalo de 
umidade para funcionamento: 10 a 90% (sem condensação), Dimensões do produto (P x L x A): 16 x 44,2 x 
4,32 cm Conteúdo da caixa: Conteúdo da embalagem unidade do switch cabo de alimentação almofadas de 
borracha autoadesivas cabo do console kit para montagem em rack CD do produto folheto de informações 
de garantia e segurança.
Condições de Pagamento: 30/60 dias após o recebimento dos objetos.
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2013
Processo nº 425/2013 – Convênio CIPS
Convenente: EMDURB – Conveniada: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL – 
REGIÃO BAURU – CIPS.
Objeto: A EMDURB e o CIPS, de comum acordo, aditam o convênio em epígrafe, pactuando o aumento 
no número de contratação de adolescentes aprendizes de 10 (dez) para até 12 (doze) adolescentes.  Fica 
alterada a redação da cláusula terceira do convênio firmado em 18/02/2013, conforme descrito a seguir: 
“03 – O CIPS, para as atividades descritas na cláusula anterior, obriga-se a disponibilizar número de 01 
(um) à 12 (doze) adolescentes, sob o seu patrocínio”. Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do 
Convênio que não foram objeto do presente termo aditivo.
Assinado: 28/03/2014
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

Atendendo ao disposto o artigo 5º da Lei 8.666/93 e suas alterações, a EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU, através de sua Contabilidade, pública as 
justificativas para quebra da ordem cronológica de pagamento, referente o mês de Março/2014:
Informamos que no mês de Março/2014 não houve pagamentos fora da ordem cronológica.
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Livia Tavares Benetti.
Contador – EMDURB.
CRC nº  1SP 26 8936/O-0

Em cumprimento ao previsto na Lei Municipal 4.392/99, vem publicar o custo com os serviços referentes  
ao mês de Março  de 2014, a seguir descritos:
Processo nº  3874/13  -  Pregão Registro de Preços nº 020/13
Contratada: Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda.
Objeto: Refeições em marmitex para funcionários da EMDURB.
Valor Total: R$ 16.803,20
Processo nº 6984/13 - Pregão Registro de Preços nº 044/13
Contratante: EMDURB.Contratada: HADID & CIA RESSOLADORA LTDA-ME.
Objeto: Prestação de serviços de borracharia, destinado a atender aos veículos da frota da EMDURB.
Valor Total: R$ 2.607,74
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041386
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 434 un. Pagamento vale- alimentação.
Valor Total: R$ 8.660,02
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041387
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 211 un. Pagamento vale- alimentação.
Valor Total: R$ 4.193,36
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041388
Processo nº 3874/13  -  Pregão Registro de Preços nº 020/13
Contratante: EMDURB. Contratada: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto:  1.719 un.  refeições (marmitex).
Valor Total: R$ 15.299,10
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento do marmitex.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041389
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 101 un. Pagamento vale- alimentação.
Valor Total: R$ 2.006,68
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041398
Processo nº 6162/13 – Pregão Registro de Preços nº 029/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: ELETROGUI COMERCIAL LTDA.
Objeto: 60 m. Cabo UTP CAT 5E.
Valor Total: R$ 59,40
Condições de Pagamento:  30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 040399
Processo nº 7191/13 - Pregão Registro de Preços nº 048/13
Contratante: SINASP-SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
Objeto: 400 un. Selo para prender fita de aço galvanizado ¾, com trava; 100 kg. Fita de Aço Galvanizado, 
medida ¾ de polegada; 100 un. Tachão Bidirecional Amarelo; 025 un. Tachão Monodirecional Branco; 020 
kg. Massa plástica – Adesivo para tachão em embalagens de 1 kg com respectivo catalizador.
Valor Total: R$ 3.084,00
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias do mês subsequente ao 
recebimento do objeto.
Assinatura: 03/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041400
Processo nº 7201/13 - Pregão Registro de Preços nº 050/13
Contratante: EMDURB – Contratada:  AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto:  094 Lts. Leite tipo “C”.
Valor Total: R$ 173,90
Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil do mês.
Assinatura:  31/03/2014
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041401
Processo nº 7125/13 - Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB. Contratada: COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA.
Objeto: 048 (frs. 500 ml) Óleo de embreagem/freio Dot 4.
Valor Total: R$ 460,80
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041402
Processo nº 7125/13 - Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB. Contratada: COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA.
Objeto: 100 lts. Aditivo reagente para diesel S-10.
Valor Total: R$ 352,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041403
Processo nº 7125/13 - Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB.Contratada: MARCOS ANTONIO CHAVES EPP.
Objeto: 200 Lts. Óleo lubrificante 15W40 API
Valor Total: R$ 1.290,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041404
Processo nº 7125/13- Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB. Contratada: LUBRI-MOTORS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: 200 Lts. Óleo lubrificante 68.
Valor Total: R$ 1.116,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041405
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 010 un. Pagamento vale alimentação.
Valor Total: R$ 193,34
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041406
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 057 un. Pagamento vale- alimentação.
Valor Total: R$ 1.113,36
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 31/03/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041419
Processo nº 6703/13 – Pregão Registro de Preços nº 035/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON.
Objeto: 003 Lts. Anti ferrugem lubificante em spray.
Valor Total: R$ 15,27
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041420
Processo nº 6705/13 – Pregão Registro de Preços nº 037/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 001 un. Nível de mão 10”.
Valor Total: R$ 10,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/2014
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041421
Processo nº 6706/13 – Pregão Registro de Preços nº 038/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 001 Un. Régua de aluminio para reboco.
Valor Total: R$ 15,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041422
Processo nº 6706/13 – Pregão Registro de Preços nº 038/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 800 Un. Rebite de repucho T 516 (POP).
Valor Total: R$ 40,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041423
Processo nº 6700/13 – Pregão Registro de Preços nº 033/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 200 un. Parafuso ¼  x 7/8” zincado.
Valor Total: R$ 26,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura:  02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041424
Processo nº 3636/13 – Pregão Registro de Preços nº 017/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: 3M DO BRASIL LTDA.
Objeto: 002 rl. Película refletiva grau técnico branca; 001 rl. Película preto legenda 61cm x 20 metros.
Valor Total: R$ 1.700,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura:  02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041425
Processo nº 803/13 – Pregão Registro de Preços nº 005/2013
Contratante: EMDURB. Contratada: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA. EPP.
Objeto: 020 Lt. Solvente para tinta de demarcação viária (18L)
Valor Total: R$ 1.800,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041426
Processo nº 6166/13       -    Pregão Registro de Preço nº 031/13
Contratante: EMDURB. Contratada:  ELETROGUI COMERCIAL LTDA
Objeto: 008 un. Cabeçote 1” galvanizado; 006 un. Conector para hastes 5/8”; 010 un. Conector split bolt 
para cabo de 16mm.
Valor Total: R$ 35,60
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041427
Processo nº 1333/13 - Pregão para Registro de Preços nº  010/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LTDA EPPA.
Objeto: 004 un. Bobina para máquina plastificadora.
Valor Total: R$ 225,56
Condições de Pagamento: 30 dias após entrega.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041428
Processo nº 6984/13   - Pregão Registro de Preços nº 044/13
Contratante: EMDURB.Contratada: HADID & CIA RESSOLADORA LTDA-ME.
Objeto: 016 M.O. Consertos e reparos – Caminhões; 001 M.O. Consertos e reparos  - veículos agrícola; 004 
M.O. Consertos e reparos - veículos leves.
Valor Total: R$ 640,07
Cond. Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041429
Processo nº 6984/13   - Pregão Registro de Preços nº 044/13
Contratante: EMDURB.Contratada: HADID & CIA RESSOLADORA LTDA-ME.
Objeto: 021 M.O. Montagem/Desmontagem - Caminhões; 005 M.O. Montagem/Desmontagem - veículos 
leves.
Valor Total: R$ 581,25
Cond. Pagamento: no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041431
Processo nº 6367/13 – Pregão Registro de Preços nº 032/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA – EPP.
Objeto: 030 (sc. 50 kg) Cimento CP II F 32
Valor total: R$ 715,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/2014
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041432
Processo nº 6708/13 – Pregão Registro de Preços nº 040/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA – EPP.
Objeto: 001 rl. Veda rosca 50 metros; 001 un. Registro de pressão ¾ .
Valor total: R$ 34,36
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041433
Processo nº 6704/13 – Pregão Registro de Preços nº 036/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto: 001 un. Peneira de feijão 60 cm; 001 un. Serrote profissional 24”; 002 un. Rebitador manual 1ª 
linha (reforçado).
Valor Total: R$ 134,60
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041434
Processo nº 3761/13 -  Pregão para Registro de Preços nº 019/13
Contratante: EMDURB. Contratada:  JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 016 cm publicação – em centímetros.
Valor Total: R$ 52,80
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041435
Processo nº 3761/13 -  Pregão para Registro de Preços nº 019/13
Contratante: EMDURB. Contratada:  JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 012 cm publicação – em centímetros.
Valor Total: R$ 39,60
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041436
Processo nº 3761/13 -  Pregão para Registro de Preços nº 019/13
Contratante: EMDURB. Contratada:  JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 014 cm publicação – em centímetros.
Valor Total: R$ 46,20
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 02/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041437
Processo nº 6707/13 – Pregão Registro de Preços nº 039/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRÁULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
Objeto: 001 un.  Cola para tubo PVC 175 gramas.
Valor Total: R$ 7,24
Condições de pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/2014
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041438
Processo nº 6707/13 – Pregão Registro de Preços nº 039/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: 002 un. TE PVC ¾ marrom, 008 un. Cotovelo ¾ 90º graus, 004 un. Luva PVC ¾ marrom.   
Valor Total: R$ 5,46
Condições de pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/04/2014
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041458
Processo nº 7125/13- Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB. Contratada: LUBRI-MOTORS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: 050 Lts. Óleo lubrificante 20 W50.
Valor Total: R$ 399,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 03/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº041459
Processo nº 090/13 - Pregão Registro de Preços nº 01/13
Contratante: EMDURB. Contratada: ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
Objeto: Pagamento do equilibrio econômico referente aquisição de  canaleta de concreto meia cana.
Valor total: R$ 275,00
Cond. Pagamento: 30 dias após a entrega.
Assinatura: 03/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041460
Processo nº 3684/13      –      Pregão Registro de Preços nº 018/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA – EPP.
Objeto:  010 (sc. 8 kg.) Cal hidratada para pintura com fixador.
Valor Total: R$ 60,00
Condições de Pagamento:  pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento 
do objeto.
Assinatura: 03/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041461
Processo nº 4502/13 – Pregão Registro de Preços nº 023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: 30561.84 lts. Óleo Diesel.
Valor Total: R$ 73.959,65
Condições de Pagamento: no 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
Assinatura: 03/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041462
Processo nº 3738/11        –           inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – IMESP.
Objeto: Publicação IMESP.
Valor Total: R$ 1.106,28
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da fatura.
Assinatura: 03/04/14
Bauru, 10 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente  

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b 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 Funda-
cional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

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

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da 
transparência.
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!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-
gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 
devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-
cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 68/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 09 de abril de 2014, a(o) Sr(a). Zélia Fassoni Bonachela, 
portador(a) do RG nº 8.739.176-4 SSP/SP e CPF/MF nº 058.522.988-08, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Saúde - Cirurgião Dentista, matrícula funcional nº 
14758, padrão B-22, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 2917/2013, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, c/c art. 145-A 
incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 09 de abril de 2014. 

PORTARIA Nº 69/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 09 de abril de 2014, a(o) Sr(a). Cristina Aparecida Sampaio 
Rodrigues, portador(a) do RG nº 12.632.640-X SSP/SP e CPF/MF nº 959.516.288-49, servidor(a) do(a) 
Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Agente Educacional - Auxiliar de Creche, matrícula 
funcional nº 16145, padrão B-19, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 
3237/2013, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, 
c/c art. 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal 
nº. 5397/2006.    
Bauru, 09 de abril de 2014. 

PORTARIA Nº 70/2014
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 07 de fevereiro de 2014, a(o) Sr.(a) Gilberto 
Leandro Ribeiro Garcez, portador(a) do RG nº. 17.756.507-X SSP/SP e CPF/MF nº. 103.625.898-01,  em 
decorrência do óbito do(a) Sr(a). Célia Maria Ribeiro Garcez, portador(a) do RG nº. 9.254.893-3 SSP/
SP e CPF/MF nº. 015.631.798-22, matrícula funcional nº. 10162, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo nº.  572/2013, uma vez atendidas 
às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal c/c art. 116 inciso I da Lei 
Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 09 de abril de 2014. 

ERRATA

No Diário Oficial do dia 03 de abril 

Onde se lê:
PORTARIA Nº 62/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 07 de abril de 2014, a(o) Sr(a). Ademar Barnabé Alves, 
portador(a) do RG nº 13.498.525-4 SSP/SP e CPF/MF nº 709.032.048-00...
Bauru, 04 de abril de 2014. 

PORTARIA Nº 62/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 07 de abril de 2014, a(o) Sr(a). Ademar Barnabé Alves, 
portador(a) do RG nº 13.498.525-4 SSP/SP e CPF/MF nº 709.032.048-00,
Bauru, 07 de abril de 2014. 

Onde se Lê:
PORTARIA Nº 67/2014
APOSENTA compulsoriamente, a partir de 08 de abril de 2014, a(o) Sr(a). Luiz Carlos Rafacho, 
portador(a) do RG nº 5.198.112-9 SSP/SP e CPF/MF nº 559.653.508-72...

Leia-se: 
PORTARIA Nº 67/2014

APOSENTA compulsoriamente, a partir de 07 de abril de 2014, a(o) Sr(a). Luiz Carlos Rafacho, 
portador(a) do RG nº 5.198.112-9 SSP/SP e CPF/MF nº 559.653.508-72...
Bauru, 07 de abril de 2014. 

CONVOCAÇÃO: Fica(m) convocado(s) o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo 
Seletivo para Estagiários – 2013, para comparecimento à CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, entre 
os dias 10/04 a 16/04, no horário das  8 às 11 e das 14 às 17 horas, na Diretoria de Recursos Humanos / 
Serviço de Pessoal, munido(s) dos seguintes documentos conforme edital: cópia reprográfica do RG, CPF, 
Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, Conta Telefônica (água ou luz), e Certificado de Reservista (se 
do sexo masculino), e  Declaração de Matrícula (verificar na Câmara Municipal se existe convenio com a 
Instituição de Ensino):

ENSINO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
5º KARINA RODRIGUES MOURA   RG. 41.054.808-X

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o tempo máximo de 
espera para o primeiro atendimento 
em unidades de urgência e emergência 
no âmbito do Município de Bauru e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º -  O tempo máximo de espera para o primeiro atendimento em unidades de emergência 
em saúde no âmbito do Município de Bauru não pode passar de 30 minutos.

Parágrafo único - Todos os pacientes que procurarem esse serviço de urgência e emergência em saúde, no 
âmbito do Município de Bauru, terão de ter seu primeiro atendimento, em nível de 
atenção, ou de imediata internação, dependendo do quadro clínico que se apresente, 
por um médico, no tempo determinado pela presente lei.

Art. 2º -  Torna-se obrigatória a publicação do conteúdo dessa lei em lugar visível para os 
pacientes nas unidades de saúde de urgência e emergência no Município de Bauru.

Art. 3º - Os pacientes devem ser avisados, durante o primeiro atendimento – aquele prestado 
em até 30 minutos – qual é a gravidade de seu caso e o encaminhamento que será 
prestado a ele.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 07 de abril de 2014.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Temos acompanhado diariamente a demora excessiva no atendimento de urgência 
e emergência no Município de Bauru. Essa demora, muitas vezes, prejudica a saúde de quem precisa do 
atendimento dessas unidades, tanto no âmbito público, quanto no âmbito privado. Existe a necessidade de 
uma regulamentação sobre esse tipo de serviço, para que a população não seja prejudicada.

Há a discussão sobre esse tempo de espera em trâmite na Câmara Federal, mas ainda 
sem previsão de aprovação do mesmo. Portanto, existe a necessidade urgente de que esta Casa de Leis dê 
uma resposta à população bauruense, que tanto sofre com as filas nas unidades de atendimento de urgência 
e emergência de nossa cidade. Esse projeto tem interesse social por tratar-se da saúde da população.

Os conselhos de medicina e órgãos de classe sempre se esforçam para manter esse 
atendimento de forma rápida, criando protocolos e regras para que os pacientes não esperem muito tempo 
na fila, como o Protocolo de Manchester. Há espera de até seis horas por atendimento nessas unidades, 
conforme este Vereador constatou por mais de uma vez, in loco, assim como a imprensa bauruense, que 
noticia, dia a dia, tal desrespeito com a população que precisa desse atendimento.

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

Atos da Presidência

Atos da Diretoria
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Certo da compreensão dos nobres pares, contamos com a aprovação deste Projeto 
de Lei.

Bauru, 07 de abril de 2014.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

EMENTÁRIO DO PROJETO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DEU ENTRADA NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.

Proc. nº   Assunto

053/14 Projeto de Lei nº 19/14, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante 
Convênio, repasse de recursos públicos municipais para as entidades do setor privado 
que especifica.

EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 07 DE ABRIL DE 2014

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Requer à Mesa Voto de Aplauso à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a todos os 
parceiros que contribuem para a preservação da memória e divulgação da receita original do Sanduíche 
Bauru, idealizado por Casimiro Pinto Neto, cujo centenário de nascimento é comemorado em 2014.
Requer o endereçamento de ofício à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru solicitando-lhe a 
disponibilização de um quadro do Senhor Donizete Francisco de Oliveira, ex-jogador de futebol, no hall 
de personalidades desta Casa.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as quadras de terra das ruas do Jardim das 
Orquídeas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do Parque 
Viaduto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal melhorias na estrada vicinal de acesso à Estância Balneária Águas 
Virtuosas.

ANTONIO FARIA NETO
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo com botoeira na quadra 23 da 
Avenida Nações Unidas, Vila Nova Cidade Universitária.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o fechamento do buraco aberto defronte ao imóvel 02-29 da Rua 
Maria José Losnak, Parque São Geraldo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre obras executadas nos imóveis 
públicos, durante o ano de 2013, pela empresa Lacon Engenharia Ltda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora nas quadras 01 a 04 da 
Alameda Édson, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 02-63 da 
Rua Waldomiro Alves de Oliveira, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça localizada entre as 
quadras 06 e 07 da Rua Virgílio Ramaciotti, Parque Novo São Geraldo.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de postes com iluminação na rua sem denominação 
oficial, conhecida como Rua E03, Chácaras Rodrigueiro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de ponto de ônibus defronte ao imóvel 11-05 da 
Rua Cristóvão Sanches, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 01 das Alamedas Opala, Saturno e Vênus, 
Parque Santa Edwiges, em toda extensão da rua sem denominação oficial conhecida como Rua E03, 
Chácaras Rodrigueiro e nas quadras 12 e 13 da Rua Moacyr Teixeira, Vila São João do Ipiranga.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza nos lotes localizados na quadra 11 da Rua 
Cristóvão Sanches e nas quadras 12 e 13 da Rua Moacyr Teixeira, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre da 
Praça Martinho de Abreu Carvalho, Vila Industrial e da Praça localizada no Conjunto Habitacional Joaquim 
Guilherme de Oliveira.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição das lâmpadas queimadas da Praça Paradesportiva.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade na quadra 38 da 

Avenida Castelo Branco, Vila Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as ruas do Jardim 
Jandira, especialmente na Rua Calixto Saddo Cury.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para construção de calçada em toda a extensão da 
quadra 02 da Rua Domingos Rino, Vila Santa Filomena.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza dos terrenos localizados nas quadras 11 e 12 
da Rua Antônio Natale Carpi, Jardim Silvestre.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o rebaixamento das guias defronte ao conjunto de lojas da quadra 13 
da Rua Machado de Assis, esquina com a Rua Rio Branco, Vila América.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do terreno localizado defronte à UPA na Rua Pedro 
Salvador, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento e a implantação de iluminação na quadra 01 da Rua 
Maurita Vaz Malmonge, Distrito Industrial Marcus Vinícius Feliz Machado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 13 a 15 e 20 a 22 
da Rua Mário Gonzaga Junqueira, Parque São João.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a complementação do asfaltamento nas Ruas Maria Honória D'Ávila 
Engler, Sidney de Freitas, Roque Urias Baptista, Manoel Ferreira de Lima e Frederico Herrera, Parque 
Viaduto.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Rua Benedita Cardoso 
Madureira, Jardim Estrela D'Alva, nas quadras 01 a 03 da Rua Alberto Rodrigues da Silva, Jardim Nossa 
Senhora de Lourdes, nas quadras 03 e 04 da Rua Napoleão Bianconcini, Jardim Godoy e nas quadras 01 a 
04 da Rua João Ignácio Santinho, Jardim Fonte do Castelo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as quadras de terra da Rua Arlete Aparecida 
Talon, Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça Washington Luiz, Centro, incluindo a 
implantação de acessibilidade.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de sanitários no Bosque do Parque União, com 
instalação imediata de banheiro químico até a construção dos mesmos.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza de todas as quadras da Alameda dos Flocos, 
Madureira.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de baias de estacionamento para ônibus na 
Avenida Castelo Branco.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 06 a 09 da Rua Ataliba Bastos e quadras 
01 e 02 das Ruas Rosana Cristina Mariano e Sílvia Regina Mariano, Parque Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as ruas do Jardim 
Country Club, principalmente na quadra 02 da Rua Adair de Souza.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta ou barreiras de contenção de águas pluviais 
na confluência das Ruas Aviador Marques de Pinedo e Oliciar de Oliveira Guimarães, Jardim América. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de galerias na quadra 01 da Rua Doutor Octávio 
Bechelli, Vila Bom Jesus.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a implantação de semáforos ou 
rotatórias na Avenida Doutor Marcos de Paula Raphael, Núcleo Habitacional Mary Dota, bem como a 
pintura de faixas em todas as ruas que cruzam referida Avenida.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de capa asfáltica nas ruas internas dos Cemitérios 
Municipais Cristo Rei, Saudade, Jardim Redentor, São Benedito e São Pedro no Distrito de Tibiriçá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a ampliação do itinerário das linhas de ônibus que atendem 
o Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms até o Jardim Chapadão nos horários das 18:00 às 19:00 e das 
22:30 às 23:30 horas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de guias, sarjetas, asfalto e iluminação em todas as vias 
do Parque Giansante e iluminação nas quadras 34 a 36 da Rua Bernardino de Campos, Vila Alto Paraiso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da boca de lobo localizada defronte ao imóvel de número 
01-010 da Rua Theodoro Gavaldão, Núcleo Habitacional Mary Dota.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar qual a previsão para o asfaltamento 
da quadra 04 da Rua Sebastião Faria da Costa, Jardim Nossa Senhora de Lourdes e das quadras 10 da Rua 
Vicente Barbugiani e 07 da Rua Napoleão Bianconcini, Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para capinação e limpeza dos terrenos localizados na 
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quadra 07 da Rua Baltazar Batista, Vila São Paulo, ao lado do imóvel 03-07 da Avenida Augusto Moralles e 
na quadra 04 da Rua Alberto Del Masso, Pousada da Esperança I, ao lado do imóvel 01-36 da Rua Tenente 
Joaquim da Costa Guimarães, Vila Garcia, na quadra 04 da Rua Josefa Suniga Lopes e na quadra 02 da Rua 
José Jarbas Saconato, Parque City.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a mudança do portão de entrada da EMEI Valéria de Oliveira Asenjo 
da quadra 06 da Rua Maurícia Pereira Lima para a quadra 06 da Rua Joaquim Gonçalves Soriano, Pousada 
da Esperança I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na Quinta da Bela Olinda e 
na Vila Garcia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de calçada em ambos os lados do trecho de acesso 
entre a Avenida Doutor Marcos de Paula Raphael, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa e a Rua Bertholdo 
do Carmo, Quinta da Bela Olinda.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo nas proximidades do 
cruzamento das Ruas Robinson Montagnani e Albino Malaquini, Parque Santa Terezinha.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para a colocação de mais ônibus das 17h às 18h30 nos 
dias úteis para atender à demanda atual da linha Centro/Parque Santa Terezinha e prolongamento ao Vale 
do Igapó.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 01 da Rua 
Joaquim Antônio Vieira, Jardim Prudência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 24 da Rua Coronel Alves Seabra, 
Vila Bom Jesus.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de poste com iluminação defronte ao imóvel 02-75 da 
Rua Plínio Ferraz, Jardim Shangri-La.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para o reparo do muro no cruzamento das Ruas Alto 
Juruá e São Paulo, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a verificação do muro irregular na calçada no cruzamento das Ruas 
Antônio Pereira e Waldir José da Cunha, Vila Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza nas calçadas e terrenos da quadra 01 da Rua 
Evandro Ruivo, Jardim Estoril III.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a retirada de corrente que está obstruindo a 
passagem na calçada do cruzamento da Rua Bernardino Pereira com Avenida Elias Miguel Maluf, Vila 
Industrial.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação no trecho de acesso entre o Núcleo 
Habitacional Nobuji Nagasawa e Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação no trecho de acesso entre o Córrego da 
Água Comprida até o ponto de dispersão do Sambódromo, Núcleo Residencial Presidente Geisel. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e retirada de galhos na quadra 04 das Ruas Voluntários da 
Pátria, Alto do Higienópolis e Anhanguera, Vila Flores.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Doutor Adolpho 
Miraglia, Vila Regina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal melhorias nas instalações do Posto de Saúde do Parque Vista Alegre, 
incluindo a colocação de ventiladores e substituição de macas.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 01 da Rua Egídio 
Marafiott, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, o andamento das tratativas para a formação da 
Fundação Regional de Saúde, o motivo pelo qual ainda não foi efetivada e a previsão de quando estará em 
funcionamento.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre o atendimento nos dias 26 
de março e 02 de abril de 2014 no PAI (Pronto Atendimento Infantil) no horário das 13 horas às 23 horas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza em toda a extensão da Rua Afro França, Vila 
São Manoel.
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico ou a realização de operação tapa-buracos 
na quadra 01 da Rua Santa Clara, Jardim Redentor.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação do novo modelo de abrigo nos pontos de ônibus 
da Praça Lourice Skaf Zogheib, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de placa de trânsito R9 com informações 
complementares sobre estacionamento de veículos de grande porte em toda a extensão da Rua Anna Von 
Bulow, Jardim Santana.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a recolocação do hidrante no cruzamento das Ruas Antônio 
Fernandes Órfão Júnior e Florinda Ferreira Rabello, Jardim Silvestre.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora nas ruas do Parque Santa 
Cândida, principalmente na Rua Primo Pegoraro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 01 da Rua Gabino de Souza, Núcleo 
Residencial Beija-Flor.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade nos cruzamentos das 
Ruas Carlos Marques e Padre Anchieta, Jardim Bela Vista e Rui Barbosa e Padre Nóbrega, Vila São João 
da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de trânsito no entorno da EMEF 
"José Francisco Junior" (Zé do Skinão), principalmente na Rua Assir Reze entre as Ruas Paulo Vidal e 
Emílio dos Santos, Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da Avenida 
Engenheiro Paulo Frontin, Parque Santa Edwiges, Rua Primeiro de Maio esquina com Rua Horácio Alves 
Cunha, Vila São João do Ipiranga e próximo ao imóvel 02-67 da Rua Carlos de Campos, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para capinação e limpeza do terreno localizado próximo 
ao imóvel 03-51 da Rua Vital Brasil, Vila Martha.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 05 da Alameda 
Tróia, Parque Santa Edwiges.

Concurso de ASSISTENTE LEGISLATIVO I

Data da Prova Objetiva:  11/05/2014 (domingo)
Abertura dos Portões:   8h15
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h45 
Local da Prova Objetiva:   Instituição Toledo de Ensino - ITE
Início da Prova:   9h00 (com duração máxima de 3h30)

Observação: É obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto para realização da 
prova, devendo o candidato observar todo o conteúdo do item 6 do Edital.

Lista completa de Candidatos por Sala – formas de consulta:

a) Diário Oficial de Bauru impresso de 08/04/2014

b) www.bauru.sp.gov.br - opções: 
•	 Diário Oficial – Abril – nº 2377 – 08/04/14
•	 Concursos – Em andamento – Assist. Legislativo I - PROVA
•	 Concursos – Em andamento – Acompanhe sua inscrição***

*** Atenção: FECHAMENTO DOS PORTÕES - 8h45

c) www.camarabauru.sp.gov.br - opção: 
•	 Concursos Públicos – Lista de Candidatos por Sala (ITE)

d) Diário Oficial Bauru – publicação prevista para 08/05 ou 10/05/14
(idêntica lista publicada em 08/04/2014).
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