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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

DECRETO Nº 12.513, DE 07 DE JULHO DE 2.014
P. 15.387/14 (11.566/12- DAE) Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e servidão 
administrativa de parte de área pertencente a Renata Villarinho Galli Cardoso, Fernanda Villarinho 
Galli Giacon e seu marido Evandro Pedro Giacon e Ciro Eduardo Villarinho Galli, a ser promovida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município, mais o que consta no Processo Administrativo nº 
4.577/12 – DAE,

D E C R E T A
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de servidão administrativa a ser 

promovida pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, por via amigável 
ou judicial, a área com a seguinte descrição:
“Uma área de forma regular, destacada das glebas denominadas área B e área 
C, na  Estância São Manoel (antiga Fazenda Boa Sorte), partindo do marco 120, 
localizado na divisa da Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) com o Residencial Villaggio 
III, segue por uma distância de 460,00 metros e rumo 77°17'39"SE até encontrar o 
ponto A inicial do perímetro à ser descrito, deste segue por uma distância de 125,60 
metros com o rumo de 77°17'39”SE até o ponto B, confrontando com o Residencial 
Villaggio III; deste deflete à direita e segue por uma distância de 14,00 metros com 
o rumo de 12°20'08”SW até o ponto C, confrontando com Avenida Affonso José 
Aiello; deste deflete à direita e segue por uma distância de 125,60 metros com o rumo 
de 77°17'39”NW até o ponto D, confrontando com o remanescente da matrícula 
103.838; deste deflete à direita e segue por uma distância de 14,00m com o rumo de 
12°42'21”NE até o ponto A inicial do perímetro, confrontando com o remanescente 
da matrícula 103.838, encerrando o perímetro com uma área de 1.758,40 metros 
quadrados, conforme desenho nº 6643-DAE, que consta pertencer à Renata 
Villarinho Galli Cardoso, Fernanda Villarinho Galli Giacon e seu marido Evandro 
Pedro Giacon e Ciro Eduardo Villarinho Galli, conforme matrícula nº 103.838 do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP.”

Art. 2º  Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação a ser promovida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, por via amigável ou judicial, a área 
com a seguinte descrição:
“Uma área de forma regular, destacada das glebas denominadas área B e área C, na  
Estância São Manoel (antiga Fazenda Boa Sorte), partindo do marco 120, localizado 
na divisa da Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) com o Residencial Villaggio III, segue 
por uma distância de 460,00 metros e rumo 77°17'39’’SE até encontrar o ponto A; daí 
deflete à direita e segue por uma distância de 14,00 metros e rumo de 12º42'21’’SW 
até encontrar o ponto B; inicial do perímetro a ser descrito, daí deflete à esquerda 
e segue por uma distância de 30,00 metros e rumo 77º17'39’’SE até encontrar o 
ponto C; daí deflete à direita e segue por uma distância de 20,00 metros e rumo 
12°42'21’’SW até encontrar o ponto D; daí deflete à direita e segue por uma distância 
de 30,00 metros e rumo 77°17'39’’NW até encontrar o ponto E; deste deflete a direita 

e segue por uma distância de 20,00 metros e rumo 12°42'21’’NE ate encontrar o ponto 
B, inicial do perímetro descrito, encerrando com área de 600,00 m², todo o perímetro 
confronta com áreas remanescentes denominada área B e área C, na Estância São 
Manoel (antiga Fazenda Boa Sorte), conforme desenho nº 6593-DAE, que consta 
pertencer à Renata Villarinho Galli Cardoso, Fernanda Villarinho Galli Giacon e seu 
marido Evandro Pedro Giacon e Ciro Eduardo Villarinho Galli, conforme matrícula 
nº 103.838 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP”.

Art. 3°  A área descrita no art. 1º destinan-se a servidão administrativa para acesso à 
unidade de Produção Villagio IV, a ser instalada na área descrita no art. 2° objeto de 
desapropriação.

Art. 4º Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência no processo judicial, 
para fins do disposto no art. 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941 e ulteriores alterações.

Art. 5º  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta dos recursos 
próprios orçamentários do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE.

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 07 de julho de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir de 07/07/2014, portaria nº 1.335/2014, exonera, a pedido, HAMILTON ANTUNES DOS 
REIS JUNIOR, matrícula nº 32.235, RG nº 24.671.152-8, do cargo em comissão de Assessor do Gabinete, do Gabinete 
do Prefeito.

NOMEAÇÃO: A partir de 15/07/2014, portaria nº 1.336/2014, nomeia LAZARO BRAZ LIMAO, RG nº 12.173.658-1, 
no cargo em comissão de Assessor do Gabinete, do Gabinete do Prefeito.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERA/POSSE
PORTARIA N.º 1309/2014 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: Exonerar, a pedido, o (a) servidor(a) MARCELO JOSE DE 
MACEDO, portador (a) do RG n.º 17744910X, do cargo efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL e dar posse no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR 
DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, a partir de 15/7/2014.

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1310/2014: 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 2414, a 
PORTARIA N.º 1246/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). VITOR AUGUSTO RIBEIRO PAULON, portador (a) do RG 
n.º 434203348, classificação 10° lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 01/07/2014.

PORTARIA Nº 1311/2014: 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 2414, a PORTARIA 
N.º 1146/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). KELE CRISTINA DA SILVA, portador (a) do RG n.º 453778641, classificação 
04° lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 02/07/2014.
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PORTARIA Nº 1312/2014: 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 2414, a PORTARIA 
N.º 1073/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). ROSILAINE CRISTINI ALVES, portador (a) do RG n.º 405457923, classificação 
104° lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1313/2014: 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 
2414, a PORTARIA N.º 1078/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). CRISTINA BIAZON KAMI MURA, portador (a) do 
RG n.º 246706879, classificação 02° lugar, no cargo efetivo de “ESP. EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. 
EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1314/2014: 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 2414, a 
PORTARIA N.º 1239/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). JÉSSICA BISPO BATISTA, portador (a) do RG n.º 486564083, 
classificação 89° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, EM 
RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 03/07/2014.

PORTARIA Nº 1315/2014: 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 2414, a 
PORTARIA N.º 1260/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). EIDY SHIMOKAVA CAVACAMI, portador (a) do RG n.º 
286385727, classificação 35° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO”, DESISTÊNCIA POR EMAIL EM 04/07/2014.

PORTARIA Nº 1316/2014: 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 2414, a 
PORTARIA N.º 1090/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). ELTON DA SILVA MORENO, portador (a) do RG n.º 334762637, 
classificação 27° lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA”, DESISTÊNCIA 
TÁCITA.

PORTARIA Nº 1317/2014: 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 2414, a 
PORTARIA N.º 1093/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). LUCIANA APARECIDA DE MATOS, portador (a) do RG n.º 
343870964, classificação 30° lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA”, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1318/2014: 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 2414, a 
PORTARIA N.º 1094/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). NATÁLIA BRAZ KANAZAWA, portador (a) do RG n.º 446567991, 
classificação 31° lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA”, 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 1319/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) TIAGO FERNANDO MARTINS INACIO ALVES portador do RG 44550318X, em 
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 11° lugar, no concurso público para TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS, edital nº 07/2012 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1320/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARINA ARTIOLI FRANZOLIN portador do RG 337957587, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 05° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, edital nº 40/2011 para exercer 
as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1321/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) RENATA APARECIDA BUENO ANTUNES portador do RG 254904208, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 110° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, edital nº 46/2011 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 10h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1322/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESP. EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JAQUELINE STELA VILAS BOAS SANCHES portador do RG 439028978, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 04° lugar, no concurso público para ESP. EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 64/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 11h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1323/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após 
o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ROGÉRIO 
BELLINI portador do RG 18477200, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 93° lugar, no concurso público 
para AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 07/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 13h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1324/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) PATRICIA APARECIDA ALVES DA SILVA portador do RG 174489262, em virtude do (a) 

mesmo (a) haver se classificado em 45° lugar, no concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, edital nº 23/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 14h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1325/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE 
- TÉCNICO DE FARMÁCIA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) VANESSA APARECIDA 
ARAUJO COSTA portador do RG 303188807, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 35° lugar, no 
concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA, edital nº 02/2011 para exercer as funções 
do cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 15h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1326/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE 
- TÉCNICO DE FARMÁCIA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) TALYTA HELENA 
LOSTORTO portador do RG 414633052, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 36° lugar, no concurso 
público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA, edital nº 02/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 15/07/2014 ÀS 16h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1327/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE 
- TÉCNICO DE FARMÁCIA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das 
exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) NADIA FÁVARO DA SILVA 
portador do RG 414178038, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 37° lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA, edital nº 02/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1328/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AUXILIAR EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) MARCIA REGINA DE CASTRO FELICIO portador do RG 280592565, em virtude 
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 106° lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, edital nº 12/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1329/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ASSISTENTE EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, 
o(a) Sr(a) ANA CLAUDIA DA SILVA JUNQUEIRA portador do RG 44436559X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado em 04° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ALMOXARIFE, edital nº 10/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 10h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1330/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ASSISTENTE EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, 
o(a) Sr(a) DANNILO JOE NUNES DA SILVA portador do RG 345302497, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado em 05° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ALMOXARIFE, edital nº 10/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 11h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1331/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - PSICÓLOGO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MONICA FERNANDA 
FAVORETO DA SILVA portador do RG 297433155, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 06° lugar, 
no concurso público para ESPECIALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO, edital nº 54/2011 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 13h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1332/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ASSISTENTE EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, 
o(a) Sr(a) SANDRA CRISTIANE LABANHARE portador do RG 281731536, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado em 112° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 14h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1333/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AUXILIAR EM 
SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) CHARLENE APARECIDA DOS SANTOS portador do RG 448932090, em virtude do (a) 
mesmo (a) haver se classificado em 42° lugar, no concurso público para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE 
REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, edital nº 14/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 15h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1334/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AUXILIAR EM 
SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2414 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) KATIA ROBERTA XAVIER portador do RG 27265727X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado em 43° lugar, no concurso público para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE, edital nº 14/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/07/2014 ÀS 16h00min.

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;
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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

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO”
Serão abordados os seguintes assuntos: Definição de comportamento respondente, busca de compreensão do que é 
comportamento, reflexão sobre as leis do comportamento, orientação sobre comportamento operante, aplicação da 
aprendizagem pelas consequências, e demonstração de modificação do comportamento pelas consequências.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos: Assistente Social 
e Psicólogo, conforme o disposto na Lei 5.975/10.
Data e horário: 15/07/2014 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduado em Psicologia pela Universidade Sagrado Coração. Psicólogo Clínico na Clínica Equilibrium. Técnico de 
Administração na Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Cursando Tecnologia em Gestão Pública na UNINTER.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 12h00 do dia 15/07/2014, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “CUIDADOS COM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE”
Serão abordados os seguintes assuntos: Cuidados com animais de estimação (cães e gatos): higiene, inclusive bucal, 
alimentação específicas para cada fase da vida e porte do animal (inclusive como método terapêutico em hospitais), 
vacinação, principais doenças dos animais e zoonoses, vermifugação, posse responsável, castração, aspectos emocionais 
na relação desses com o homem, orientação para controle da micção e defecação, idade ideal para presentear uma criança 
com um animal, uso de medicamentos sem orientação veterinária. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos: Ajudante Geral, 
Biólogo, Médico Veterinário e Zootecnista, conforme o disposto na Lei 5975/10.
Data e horário: 18/07/2014 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Valéria Medina Camprigher
Formada em Medicina Veterinária pala UNESP de Botucatu. Experiência com clínica e cirurgia de pequenos animais. 
Servidora da PMB, atuando na Vigilância Sanitária.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 17h00 do dia 17/07/2014, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “DICAS DE MALA DIRETA DO WORD ”
Serão abordados os seguintes assuntos: Serão apresentados os passos para padronizar correspondências automaticamente, 
fazendo uso da mala direta quando se deseja criar um conjunto de documentos, como uma carta modelo que é enviada a 
muitos destinatários ou uma folha de etiquetas de endereço. Será mostrada a utilização de planilhas do Microsoft Excel 
como lista de destinatários, nomes ou endereços.
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: 24/07/2014 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: 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 12h00 do dia 18/06/2014 às 17h00 do dia 23/07/2014, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “REAPROVEITAMENTO DE PAPÉIS: UM ENFOQUE NA GESTÃO DO DESPERDÍCIO”
Serão abordados os seguintes assuntos: O desperdício de papéis, Conscientização do servidor a respeito do uso racional 
do papel. Reutilização de papéis no ambiente de trabalho. Confecção de origami (dobradura) como apoio ao ensino de 
geometria e como terapia, arte ou passatempo, aproveitando papéis descartados.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na 
Lei 5975/10.
Data e horário: 25/07/2014 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Roberto Pereira da Silva
Graduado em Gestão de Recursos Humanos. Pós-graduado em MBA em Controladoria. Pós-graduando em Gestão de 
Projetos. Professor no Instituto Passo 1. Secretário de Escola na Prefeitura Municipal de Bauru.
Inscrições: das 12h00 do dia 01/07/2014 às 12h00 do dia 25/07/2014, através do 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 ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

PORTARIA Nº 068, DE 02 DE JULHO DE 2014
 A Secretária Municipal do Bem Estar Social / SEBES, no uso de suas atribuições legais e considerando a 
necessidade de alteração da Coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social/ FMAS, no âmbito da Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social/SEBES, resolve:
Art. 1º  Substituir a Coordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social/ FMAS, conforme segue:- 

Vera Lúcia Amâncio em substituição á Sandra Regina Fiocco (nomeada pela Portaria nº 09/97, 
de 10 de dezembro de 1997, Secretaria Municipal do Bem Estar Social/ SEBES).

Parágrafo Único Fica revogada a Portaria nº 09/97, de 10 de dezembro de 1997
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL / SEBES

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

LEI Nº 5999/2010
Solicitamos o comparecimento dos servidores abaixo discriminados, na Sede da Secretaria Municipal da Educação – 
Departamento de Educação Infantil, na Rua Padre João, 8-48 – Altos da Cidade – Bauru – SP, para tomar ciência de 
documento de seu interesse:

MATRICULA NOME CARGO

14361 RITA DE CASSIA MOTA FRANCO DIRETORA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
- INFANTIL

24651 MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS SILVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - 
INFANTIL

Solicitamos o comparecimento dos servidores abaixo discriminados, na Sede da Secretaria Municipal da Educação – 
Departamento de Ensino Fundamental, na Rua Padre João, 8-48 – Altos da Cidade – Bauru – SP, para tomar ciência de 
documento de seu interesse:

MATRICULA NOME CARGO

21493 ANA CRISTINA DE ANDRADE 
MOREIRA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - 
ESPECIAL

25535 HELOISA CRISTINA DE GOES 
COSTA TOURINHO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA – 
FUNDAMENTAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEII Marcia Ernesta Zwicker Di Flora, convoca os associados da APM a comparecerem à assembléia 
Geral para Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada 
será no dia 24 de julho de 2014 quinta-feira às 7h 30', em sua sede, sito à rua Capitão João Antonio Nº 4-44, centro CEP 
17015-410. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocaremos em segunda chamada às 
8h no mesmo local e data

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEF "José Francisco Junior – Zé do Skinão" convoca os associados da APM a comparecerem à Assembléia 
Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada 
será no dia 18 de julho de 2014, sexta-feira, às 17h em sua sede, sito à Rua João Borges nº 2-30, Jd. Progresso - Bauru-
SP. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 17h30 no 
mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEII "Pinóquio" convoca os Associados da APM a comparecerem à Assembleia Geral para eleição do 
Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será dia 31 de julho de 2014,quinta-
feira, às 8h,à Rua Hermínio Pinto 6-31 Higienópolis Bauru- SP. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos, em segunda chamada, às 8h30min. no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A direção da EMEII Iara Conceição Vicente convoca os associados da APM a comparecerem à Assembléia Geral para 
eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 
23 de julho de 2014, quarta-feira, às 7h30,em sua sede, sito à Rua Zoraide Ribeiro Buzo, quadra 3, Jardim Chapadão,CEP 
17026-791, Bauru-SP. Não havendo o comparecimento de mais da metadedos associados, convocamos, em segunda 
chamada, às 8 horas, no mesmo local e data.

      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

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 25/2014
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
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41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS 220, 276      152.034,84 
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS 243, 265, 273        56.003,53 
30182/12 NOVACK COM SERVIÇOS LTDA 1027, 1029             300,00 
26234/13 PADARIA SATANT FÉ COLONIAL 8963          1.584,00 
65516/12 PÃES 5 ESTRELA DE MARÍLIA 1301, 1330, 1332               82,56 
30034/13 POLITEC IMPORT E OMERCIO LTDA 170155        14.802,90 
57634/13 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 280609               73,71 
26222/13 PORTAL COM E EXT DE AREIA 2293, 2300  , 2301          4.236,76 
26222/13 PORTAL COM E EXT DE AREIA 2311, 2371          3.081,28 
190/14 PROGRAMA TRAT FORA DOMICILIO JULHO          2.469,60 

31301/13 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA 70827        20.850,00 
6963/14 REFRICLINICA BAURU LTDA 3666          9.000,00 
57634/13 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 13905        78.204,00 
8601/14 S Y YUHARA  - ME 3547             300,36 
27152/13 SELDORADO COM ALIMENTOS 7306          1.040,00 
39347/08 SISP TECHNOLOGY S/A 2185          8.789,65 
3887/13 SORRI BAURU J ULHO      797.897,71 
10645/13 SORRI BAURU 45        61.339,13 
58006/13 SPJ COMERCIAL LTDA - ME 378             725,73 
18996/13 TERRÃO COM REPRESENTAÇÕES 38394        21.192,00 
45310/10 TRANSURB - ASS. EMPR TRANSP 1984861193A          2.532,42 
2856/14 TRANSURB - ASS. EMPR TRANSP 1984861193        54.424,30 
46680/10 WMED COM E MANUT EQUIP 49          2.429,00 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO
Dando cumprimento a emenda da Lei Orgânica n° 040, artigo 51, inciso XXIII de 30/11/98, publicamos as movimentações 
financeiras a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

(Emenda à Lei Orgânica do Município nº 40 – Artigo 51 Inciso XXIII)

02 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 53.891.292,26
Receita R$ 508.390,97
Despesa R$ 63.459,93
Saldo Disponível R$ 54.336.223,30

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 59.968.267,48
Receita R$ 63.542,53
Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 60.031.810,01

05 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 54.336.223,30
Receita R$ 630.724,99
Despesa R$ 41.228,60
Saldo Disponível R$ 54.925.719,69

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 60.031.810,01
Receita R$ 1.752.702,66
Despesa R$ 995.63
Saldo Atual R$ 61.783.517,04

 06 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 54.925.719,69
Receita R$ 4.685.100,25
Despesa R$ 2.084.989,84
Saldo Disponível R$ 57.525.830,10

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 61.783.517,04
Receita R$ 1.763.568,31
Despesa R$ 600.994,43
Saldo Atual R$ 62.946.090,92

07 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 57.525.830,10
Receita R$ 11.152.065,67
Despesa R$ 11.746.165,39
Saldo Disponível R$ 56.931.730,38

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 62.946.090,92
Receita R$ 1.319.237,21
Despesa R$ 1.320.394,36
Saldo Atual R$ 62.944.933,77

08 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 56.931.730,38
Receita R$ 547.139,31
Despesa R$ 472.661,93
Saldo Disponível R$ 57.006.207,76

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 62.944.933,77
Receita R$ 67.004,37
Despesa R$ 2.804.449,01
Saldo Atual R$ 60.207.489,13

09 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 57.006.207,76
Receita R$ 4.130.024,66
Despesa R$ 12.087.719,60
Saldo Disponível R$ 49.048.512,82

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 60.207.489,13

os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

04/07/2014 PAC - AGUAS DO SOBRADO 10.153,04
07/07/2014 PAC - BARREIRINHO 150.896,72
08/07/2014 IGD - BOLSA FAMÍLIA 31.624,92
08/07/2014 SERV. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 139.500,00
08/07/2014 ISS SIMPLES 11.857,34
08/07/2014 FUNDEB 1.447.068,75
08/07/2014 IPI 43.066,71
08/07/2014 CRÉDITO ROYALTIES 8.918,17
09/07/2014 PAB FIXO 696.292,00
10/07/2014 REDE BRASIL SEM MISÉRIA 5.000,00
10/07/2014 REDE VIVER SEM LIMITES CER III 508.000,00
10/07/2014 REDE SAÚDE MENTAL 162.215,00
10/07/2014 MAC TETO 979.612,63
10/07/2014 MAC UPA BELA VISTA 250.000,00
10/07/2014 MAC UPA IPIRANGA 100.000,00
10/07/2014 MAC UPA REDENTOR/ GEISEL 175.000,00
10/07/2014 BENEF. PREST. CONTINUADA A ESCOLA 360,00
10/07/2014 FPM 1.204.147,90
10/07/2014 ISS SIMPLES 6.792,25
10/07/2014 FUNDEB 248.619,07

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC. NOME DOC.   VALOR  

58006/13 AGNALDO EDSON DE MATTOS 860, 861             406,00 
20033/14 ALTAIR AP MIQUELONI JR 591          5.185,00 
32365/12 APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP JULHO        12.500,00 
10624/13 APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP 33      129.868,49 
40222/13 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 370             678,00 
45374/13 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 368             678,00 
55462/13 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 373             678,00 
67883/13 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 367             678,00 
67904/13 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 372             678,00 
71201/13 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 365             678,00 
5049/14 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 371             678,00 
20160/14 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 374             678,00 
31158/14 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 366             678,00 
31166/14 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 375             678,00 
31174/14 ASSOCIAÇÃO BENEF CASA GENESIS RC 369             678,00 
3774/13 BAURU CENTER CÓPIAS COM 732          3.788,33 
13918/13 BELARIS ALIMENTOS LTDA 3717        20.980,00 
59452/13 BIOTEC IND COM ALIMENTOS 5263          1.280,00 
14538/14 BRF S/A 280605 a 280609        14.552,40 

31387/13 BRF S/A 278214, 279338, 
279339        17.742,66 

13927/13 CARLOS ABREU V RIO PRETO 43772             309,20 
13927/13 CARLOS ABREU V RIO PRETO 4370, 4371             640,06 

81/13 CARLOS AP TESSER CARRATU -ME 1019 a 1022          8.113,16 
31301/13 CIAPETRO DISTRIB COMBUSTÍVEIS 9045          7.455,00 
57634/13 CM HOSPITALAR LTDA 637028             624,00 
57634/13 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE 507681        13.062,18 

36304/13 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE 504890, 506026, 
508276          4.821,91 

16444/13 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 63111, 63112          3.640,00 
4497/14 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 106172          9.966,00 
4497/14 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 106171        19.932,00 
53477/13 CRIALIMENTOS IND COM LTDA 11539          5.940,00 
21141/13 D B M  GOMES  -ME 242             405,24 
21141/13 D B M  GOMES  -ME 241             655,27 
21150/13 DDLIMP COMERCIAL LTDA 2561          2.530,00 
159/14 ELAINE MARIA MINUCCI SCARPIN JULHO               95,13 

45672/13 EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL 753        41.564,42 
24623/13 ERA TÉCNICA ENGENHARIA 3593        48.621,18 
24623/13 ERA TÉCNICA ENGENHARIA E SERV 3581, 3592      113.752,94 
36304/13 EREFARMA PRODS P/ SAÚDE 2456             225,60 
4553/13 F G JUNIOR E CIA LTDA 4161 a 4164        24.480,00 
2084/13 FABIO VIEIRA  - ME 234          7.910,00 
8155/13 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA 478, 479, 492             695,10 
46066/13 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA 480, 481             807,84 
8155/13 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA 482, 483             143,88 
10655/13 FUNDAÇÃO VÉRITAS 360      259.397,82 
27240/14 HIDRAULICA BAURUENSE COM 26974             348,05 
13389/13 HOSPFAR IND COM PROD HOSPIT 572843          1.020,96 
13389/13 HOSPFAR IND COM PROD HOSPIT 575422, 572063          1.425,68 
9188/96 IMOBILIÁRIA PIRÂMIDE MAI/JUN          3.966,67 
64887/11 IMPRENSA OFICIAL DO EST SP 768736, 768737          1.475,04 
37669/13 IND COM PROD LIMPEZA 4206, 4231        12.705,00 
18996/13 IND COM PROD LIMPEZA MACATUB 4204, 4205          2.450,00 
37673/13 IND COM PROD LIMPEZA MACATUB 4232               10,00 
41187/13 INTERLABEL ETIQUETAS 1115          2.172,00 
29792/14 J C FELIPPE DISTR DE VEICULOS 7934, 187983             526,43 
159/14 JOSÉ DA PAIXÃO CARDOSO JUNHO             101,88 

46067/13 KALUANA COM MAT. ESCRIT 1132             367,30 
46063/13 KALUANA COM MAT. ESCRIT 1137, 1142          1.364,30 
8155/13 L & C COM E PAPELARIA LTDA 3561, 3563, 3564        11.628,55 
50587/13 L Z P RODRIGUES E CIA 2671             178,00 
46063/13 LAURA BOTERI GARMS - ME 3367, 3368             636,00 
46066/13 LAURA BOTERI GARMS - ME 3369, 3373               97,60 

720/11 LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA 8657        16.239,96 
1364/14 LIGA BAURUENSE FUTEBOL SALÃO 7785      187.640,00 
8155/13 LIVRARIA E PAAPELARIA DUQUE 5953             139,67 
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Saldo Disponível R$ 52.372.729,69
CONTA VINCULADA

Saldo Anterior R$ 72.560.611,98
Receita R$ 1.960.901,07
Despesa R$ 3.560.757,03
Saldo Atual R$ 70.960.756,02

23 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 52.372.729,69
Receita R$ 895.249,72
Despesa R$ 38.788,78
Saldo Disponível R$ 53.229.190,63

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 70.960.756,02
Receita R$ 68.393,72
Despesa R$ 18.056,34
Saldo Atual R$ 71.011.093,40

26 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 53.229.190,63
Receita R$ 862.553,53
Despesa R$ 650.023,95
Saldo Disponível R$ 53.441.720,21

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 71.011.093,40
Receita R$ 134.553,17
Despesa R$ 435.037,14
Saldo Atual R$ 70.710.609,43

27 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 53.441.720,21
Receita R$ 8.107.813,14
Despesa R$ 6.801.843,60
Saldo Disponível R$ 54.747.689,75

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 70.710.609,43
Receita R$ 2.314.839,02
Despesa R$ 2.999.828,75
Saldo Atual R$ 70.025.619,70

28 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 54.747.689,75
Receita R$ 22.349.272,78
Despesa R$ 14.380.400,19
Saldo Disponível R$ 62.716.562,34

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 70.025.619,70
Receita R$ 6.138.964,26
Despesa R$ 13.511.935,30
Saldo Atual R$ 62.652.648,66

29 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 62.716.562,34
Receita R$ 6.309.753,26
Despesa R$ 21.518.420,36
Saldo Disponível R$ 47.507.895,24

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 62.652.648,66
Receita R$ 332.706,82
Despesa R$ 1.737.942,56
Saldo Atual R$ 61.247.412,92

30 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 47.507.895,24
Receita R$ 2.695.452,48
Despesa R$ 5.985.010,88
Saldo Disponível R$ 44.218.336,84

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 61.247.412,92
Receita R$ 3.475.269,62
Despesa R$ 2.377.821,24
Saldo Atual R$ 62.344.861,30

  MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA                    ROSSANA C. I. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS                    DIRETORA DIV CONTROLE
 141257048-48                      FINANCEIRO 

Receita R$ 4.995.003,95
Despesa R$ 3.087.649,35
Saldo Atual R$ 62.114.843,73

12 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 49.048.512,82
Receita R$ 541.990,54
Despesa R$ 229.491,13
Saldo Disponível R$ 49.361.012,23

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 62.114.843,73
Receita R$ 2.035.537,26
Despesa R$ 62.569.32
Saldo Atual R$ 64.087.811,67

13 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 49.361.012,23
Receita R$ 3.353.765,76
Despesa R$ 2.825.416,24
Saldo Disponível R$ 49.889.361,75

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 64.087.811,67
Receita R$ 3.131.171,75
Despesa R$ 1.001.223,14
Saldo Atual R$ 66.217.760,28

14 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 49.889.361,75
Receita R$ 2.465.936,97
Despesa R$ 1.651.589,51
Saldo Disponível R$ 50.703.709,21

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 66.217.760,28
Receita R$ 423.344,44
Despesa R$ 7.120,28
Saldo Atual R$ 66.633.984,44

 15 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 50.703.709,21
Receita R$ 6.687.345,97
Despesa R$ 8.558.717,64
Saldo Disponível R$ 48.832.337,54

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 66.633.984,44
Receita R$ 2.254.502,11
Despesa R$ 3.420.992,10
Saldo Atual R$ 65.467.494,45

16 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 48.832.337,54
Receita R$ 3.006.835,58
Despesa R$ 6.439.732,75
Saldo Disponível R$ 45.399.440,37

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 65.467.494,45
Receita R$ 4.844.212,84
Despesa R$ 237.511,14
Saldo Atual R$ 70.074.196,15

19 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 45.399.440,37
Receita R$ 4.578.134,29
Despesa R$ 30.254,68
Saldo Disponível R$ 49.947.319,98

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 70.074.196,15
Receita R$ 657.107,25
Despesa R$ 3.440,55
Saldo Atual R$ 70.727.862,85

20 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 49.947.319,98
Receita R$ 5.918.461,13
Despesa R$ 3.231.297,10
Saldo Disponível R$ 52.634.484,01

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 70.727.862,85
Receita R$ 3.568.500,12
Despesa R$ 1.796.098,77
Saldo Atual R$ 72.500.264,20

21 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 52.634.484,01
Receita R$ 6.394.316,18
Despesa R$ 6.013.138,56
Saldo Disponível R$ 53.015.661,63

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 72.500.264,20
Receita R$ 61.394,78
Despesa R$ 1.047,00
Saldo Atual R$ 72.560.611,98

22 DE MAIO DE 2014
CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 53.015.661,63
Receita R$ 788.875,61
Despesa R$ 1.431.807,55

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário
PORTARIA S.O Nº 010/14

Sidnei Rodrigues, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados a dirigir a 
Viaturas Oficial no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por um período de 06 (seis) meses com 
todas as responsabilidades cabíveis ,quando da insuficiência, aferida no momento da utilização, dos servidores ocupantes 
de cargo de motoristas.

Nome Matricula CNH Categoria
Emerson Brocco dos Anjos 22.786 01894631525 AB
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Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Comunicamos que a empresa Vicente Pantaleão Neto ME  - CNPJ – 06.660.436/0001-93 encontram-se 
DESINTERDITADA.

COMUNICADO
Comunicamos o responsável/proprietário do trailer instalado , cito Rua Alfeu Cariola, nº 3-60, Jardim 
Solange, retire o equipamento do local no prazo de  48 (quarenta e oito), horas sob pena de apreensão do 
equipamento.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 146/2014
 Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e quatorze as quatorze  horas,  à  rua Treze de 
maio, nº 6, no Bairro Centro  verificando que a empresa André Ricardo chalo da Silva,   mesmo após ciência 
dada através da notificação nº 10464(19/05/14), de que é proibido “COMÉRCIO AMBULANTE” no 
endereço citado acima sem autorização da Prefeitura Municipal,  não acatou tal determinação.  Infringindo 
assim, o disposto no ART 27º, INDICO VII dando cumprimento ao artigo 35º, INCISO II “E” da Lei 
4634/0,  lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 1.450,31  (Um mil e quatrocentos 
e cinquenta reais e trinta e um centavos).  (Responsável recusou-se a assinar, mas recebeu uma via )

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 156/2014
 Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e quatorze  às onze,  à  Av. Affonso José Aiello, 
nº 14-45, no Bairro Spazio Verde,  verificando que a empresa Tahini Arabian Food LTDA ME ,  mesmo 
após ciência dada através da notificação nº 7327 (16/01/14), de que deveria apresentar a Licença de Uso 
e Ocupação do Solo referente a atividade de “SORVETERIA”, não acatou tal determinação.  Infringindo 
assim, o disposto no ART  239 – Lei 1929/75 E ART 519 – DECRETO Nº 10645/08 dando cumprimento 
ao artigo 109º E DECRETO 103º da Lei 1929/75 E DECRETO 10645/08,  lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 700,79  (setecentos reais e setenta e nove centavos).  

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 106/2014
 Aos nove dias do mês de maio de dois mil e quatorze às onze horas,  à  Av. das Bandeiras, nº 11-
17, no Bairro Vila Industrial,  verificando que a empresa Francua Soares Vila Real da Silva academia ME,   
mesmo após ciência dada através da notificação nº 6646(16/12/13), de que deveria apresentar a Licença de 
Uso e Ocupação do Solo referente a atividade de “ACADEMIA”, não acatou tal determinação.  Infringindo 
assim, o disposto no ART  239 – Lei 1929/75 E ART 519 – DECRETO Nº 10645/08 dando cumprimento 
ao artigo 109º E DECRETO 103º da Lei 1929/75 E DECRETO 10645/08,  lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 700,79  (setecentos reais e setenta e nove centavos).  

COMUNICADO
Comunicamos referente a denúncia, conforme a solicitação feita através do processo nº 70690/13, o local 
foi vistoriado por várias vezes, e não sendo constatado a irregularidade. 
Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

COMUNICADO
Comunicamos referente a denúncia, conforme a solicitação feita através do processo nº4433/14, o local foi 
vistoriado onde foi constatado a retirada dos trailers do local. 
Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11854
 Aos  dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, à ALAMEDA CORUMBA 
(5/0785/013), qt. 2, VL. DUTRA, verificando que, o Sr. SILVINO BERNARDINO SENA, mesmo após 
ciência, dada através da Notificação nº 1413/13, de que deveria providenciar a desobstrução do passeio 
público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, 
o disposto no Artigo 5º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos). (AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11856
 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 11:00, à RUA SANTA 
ROSA (4/0692/016), nº 2-53/67, PARQUE FLORESTA, verificando que, o Senhor AUGUSTO GASQUE, 
mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 1131/13, de que deveria providenciar o reparo do 
passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta centavos).  (AR não recebido)

Angel Luis Candido Cardoso 29.925 04140736350 B
Celso Polidoro Sobrinho 11.230 02694434995 D
Paulo Sergio Mariano 29.952 01948552640 AB

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 14 de Julho de 2014.

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11934
 Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, à RUA SETE DE SETEMBRO 
(2/0095/020), nº 4-16, CENTRO, verificando que, o Senhor JOÃO RAMOS DO NASCIMENTO, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 1382/13, de que deveria providenciar o reparo do passeio 
público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, 
o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 11895
 Aos  dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, à RUA BENEDICTA BUENO 
DA COSTA (4/2352/005), JD. HELENA, verificando que, o Sr. JOSE MARIO ALVES, mesmo após 
ciência, dada através da Notificação nº 5.706, de que deveria apresentar o PROJETO APROVADO, da 
construção realizada no imóvel acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 248º da Lei 1929/75 e Art. 1º da Lei 2371/82 dando cumprimento ao artigo 109º 
da Lei 1929/75 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 700,79 (setecentos reais 
e setenta e nove centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 11894
 Aos  dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, à RUA BENEDICTA 
BUENO DA COSTA (4/2352/005), JD. HELENA, verificando que, o Sr. JOSE MARIO ALVES, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 5.706, de que deveria providenciar a construção do passeio 
público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, 
o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 11909
 Aos  trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, à RUA LUIZ SVIZZERO 
(4/0861/006), JD FLORIDA, verificando que, o Sr. LOURIVAL MORAES, mesmo após ciência, dada 
através da Notificação nº 7.734, de que deveria regularizar o imóvel citado acima (apresentar o Projeto 
Aprovado), no prazo de doze meses, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 6152/11 dando cumprimento ao artigo 11 da Lei 6152/11 lavramos o 
presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Recebido por 
AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob Ofício Lei 6152/11  Nº 42/14, o Senhor LOURIVAL MORAES, RUA LUIZ 
SVIZZERO, Nº 2-107, JD FLORIDA, BAURU  SP, do indeferimento da prorrogação de prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, referente à notificação 7734, solicitado no processo 4904/14, pois trata-se da Lei 
6152/11, Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento de notificação por 
fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para que as construções clandestinas concluídas, regulares 
e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura Municipal, mediante a apresentação do projeto para a 
sua aprovação, sem a imposição das penalidades previstas nesta legislação', não prevendo mais prorrogação 
após este período. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 337/14, a Senhora PATRICIA MARTINS TEODORO, 
RUA ALFREDO RUIZ, 19-119, JD ESTORIL, 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 SARG. LEONCIO FERREIRA DOS SANTOS, PARQUE ROOSEVELT, 
cadastrado na P.M.B. 4/1626/006, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 339/14, a Senhora PATRICIA MARTINS TEODORO, 
RUA ALFREDO RUIZ, 19-119, JD ESTORIL, 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 SARG. LEONCIO FERREIRA DOS SANTOS, PARQUE ROOSEVELT, 
cadastrado na P.M.B. 4/1626/008, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 340/14, a Senhora PATRICIA MARTINS TEODORO, 
RUA ALFREDO RUIZ, 19-119, JD ESTORIL, 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 SARG. LEONCIO FERREIRA DOS SANTOS, PARQUE ROOSEVELT, 
cadastrado na P.M.B. 4/1626/009, 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). Face o exposto, 
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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 Ofício Lei 5825/09  Nº 341/14, a Senhora PATRICIA MARTINS TEODORO, 
RUA ALFREDO RUIZ, 19-119, JD ESTORIL, 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 SARG. LEONCIO FERREIRA DOS SANTOS, PARQUE ROOSEVELT, 
cadastrado na P.M.B. 4/1626/010, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 342/14, o Senhor JOAQUIM ARAUJO SOUZA, RUA 
BANDEIRANTES, 8-70, CENTRO, 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 SARG. LEONCIO FERREIRA DOS SANTOS, PARQUE ROOSEVELT, 
cadastrado na P.M.B. 4/1626/011, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 338/14, o Senhor SEBASTIÃO ALVES, RUA GOIAS, 
5-21, JD. BRASIL, 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 SARG. 
LEONCIO FERREIRA DOS SANTOS, PARQUE ROOSEVELT, cadastrado na P.M.B. 4/1626/007, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 933/14, a Senhora MONICA APARECIDA FEREZ 
RUIZ AZEVEDO, RUA GEN. MARCONDES SALGADO, 17-71, APTO 33, BL 06, VL CARDIA, 
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 PATAGONIA, 
15-30, cadastrado na P.M.B. 5/0415/013, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 1239/14, o Senhor JOAO BERNARDO, RUA MAL. 
DEODORO, 381, CENTRO, PIRAJUI - 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 
AVENIDA DAS BANDEIRAS, VL INDUSTRIAL, cadastrado na P.M.B. 5/0823/014, 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). 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 Ofício Nº 1644/13, o Senhor ERNESTO AUGUSTO SOARES, RUA MQ. DE 
TAMANDARE, 63, LABATE, LINS - 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 13 DE MAIO, 8-47, CENTRO, cadastrado na P.M.B. 1/0075/017, 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). 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 Ofício Nº 1640/13, o Senhor MANOEL BICAS, RUA 13 DE MAIO, 8-50, 
CENTRO, 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 13 DE 
MAIO, 8-50, CENTRO, cadastrado na P.M.B. 1/0074/003, 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). 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). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 318/14, o Senhor SAULO DA SILVA RODRIGUES 
DE LIMA, ALAMEDA LINS, 2-22, VL DUTRA, 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 ANGELO MORAES, 15-55, RESID. JD JUSSARA, cadastrado na 
P.M.B. 5/1374/024, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 505/14, o Senhor PIETRO DA SILVA PANZUTO, 
AVENIDA PEDRO BERTOLINI, 2-25, JD MARAMBA, 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 
(inclinação superior ao permitido pela legislação), referente ao imóvel situado a AVENIDA PEDRO 
BERTOLINI, 2-25, JD MARAMBA, cadastrado na P.M.B. 3/0641/013, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 502/14, a Senhora MARIA DE FATIMA ESCALIANTI, 
AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 20-78, FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR, 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 (remoção do degrau), referente ao imóvel situado a AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO, 20-78, FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR, cadastrado na P.M.B. 4/0570/024, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 891/14, a Senhora MYRIAM SORAYA MUSA, RUA 
SEBASTIAO PREGNOLATO, 6-70, AP 42, BL C, JD AURI VERDE, 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 PREF. DOMICIANO SILVA, 1-19/21, VL STA CLARA, 
cadastrado na P.M.B. 2/0018/030, 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). 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 Ofício Nº 1645/13, o Senhor RENATO GONÇALVES DOS SANTOS, RUA 
MANOEL BENTO CRUZ, 2-28, CENTRO, 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 BENTO CRUZ, 2-28, CENTRO, cadastrado na P.M.B. 1/0108/024, 
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). 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). 
(Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 929/14, o Senhor DANIEL PORFIRIO XAVIER, RUA 
JOSE QUAGGIO, 3-67, JD MARAMBA, 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 (inclinação 
superior a 2% e degrau), referente ao imóvel situado a RUA JOSE QUAGGIO, 3-67, JD MARAMBA, 
cadastrado na P.M.B. 3/0659/004, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 19/14, o Senhor EDSON CRIVELLI, AVENIDA 
NOSSA SENHORA DE FATIMA, 6-60, APTO 121, JD AMERICA, 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 CONSTITUIÇÃO, QT. 01, CENTRO, cadastrado na 
P.M.B. 1/0090/029, 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). 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 Ofício Lei 5825/09  Nº 18/14, o Senhor EDSON CRIVELLI, AVENIDA 
NOSSA SENHORA DE FATIMA, 6-60, APTO 121, JD AMERICA, BAURU SP, em cumprimento aos 
dispostos na Lei Municipal nº 5825/09, no Artigo 7º § 1º da Lei Municipal nº 5825/09 O tapume não poderá 
ser construído se não for possível deixar um espaço mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
a contar da guia, para circulação de pedestres., informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, 
para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação desta notificação, seja providenciado o recuo 
do tapume no alinhamento do lote, no imóvel situado a Rua Constituição, qt. 01, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 1, Quadra 0090, Lote 029, 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 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 vinte e cinco centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 836/14, a empresa REDE FERROVIARIA FEDERAL 
S/A, RUA JOSE PAULINO, 7, BOM RETIRO, S. 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 S. VICENTE, QT. 14, VL BELA, cadastrado na P.M.B. 5/0751/012, 
onde consta essa empresa 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).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 218/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
RUA DA MATA, 57, APTO 171, ITAIM BIBI, S. 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 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVEIRA, PARQUE 

DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3016/015, 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).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 217/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/014, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 216/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/013, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 215/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/012, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 214/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/011, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 213/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/010, 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).  (Recebido 
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por AR)
NOTIFICAÇÃO

 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 212/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/009, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 211/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/008, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 210/14, a Senhora MARIA CHRISTINE GEBARA, 
ALAMEDA FRANCA, 1496, APTO 74, JD. PAULISTA, S. 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3016/007, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 177/14, o Senhor ALMIR PEREIRA, RUA 
VIOLETAS, 337, RES. VALE PROIBIDO, BAIRRO LOT VAL FLORIDO ETAPA I, PIRATININGA - 
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 LUIS 
FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3014/008, 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).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 176/14, o Senhor ALMIR PEREIRA, RUA 
VIOLETAS, 337, RES. VALE PROIBIDO, BAIRRO LOT VAL FLORIDO ETAPA I, PIRATININGA - 
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 LUIS 
FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3014/007, 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).  (Recebido por AR)
NOTIFICAÇÃO

 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 178/14, o Senhor ALMIR PEREIRA, RUA 
VIOLETAS, 337, RES. VALE PROIBIDO, BAIRRO LOT VAL FLORIDO ETAPA I, PIRATININGA - 
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 ANTONIO MOACYR 
PALMA, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3014/009, 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).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 357/14, o Senhor ALMIR PEREIRA, RUA 
BARTOLOMEU DE GUSMAO, 5-49, JD. AMERICA, 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na 
P.M.B. 2/3025/009, 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 379/14, a Senhora ANDREIA BARBOSA DA SILVA, 
RUA AUGUSTO BASTAZINI, 3-12, PARQUE DAS NAÇÕES, 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 LUIS FERRARI, QT. 8, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3029/036, 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 285/14, o Senhor JOSE FERNANDO DOS RIOS, 
RUA ALCINDO PLETI, 1-19, PARQUE DAS NAÇÕES, 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 ALCINDO PLETI, 1-19, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na 
P.M.B. 2/3024/009, 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 383/14, o Senhor LOURIVAL FRANCISCO REGO, 
RUA AUGUSTO BASTAZINI, 8-131, PARQUE DAS NAÇÕES, 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 AUGUSTO BASTAZINI, QT. 8, PARQUE DAS 
NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3029/037, 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 395/14, o Senhor MANOEL ALVES TEIXEIRA, 
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RUA AUGUSTO BASTAZINI, 8-26, PARQUE DAS NAÇÕES, 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3030/002, 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 387/14, o Senhor MAGNO ARRIGO, RUA 
AUGUSTO BASTAZINI, 8-63, PARQUE DAS NAÇÕES, 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 AUGUSTO BASTAZINI, QT. 8, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3029/038, 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 195/14, a Senhor CARLOS EDUARDO MONTEIRO 
DE SOUZA, RUA 13 DE MAIO, 422, APTO 2, ANDAR 1, CENTRO, AGUDOS - 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 AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3015/023, 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).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1156/14, o Senhor YOSHIMASA OURA, RUA 
DONA IRENE AZZONI DE LIMA, 4, CENTRO, PIRATININGA - 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 PROFª. LUZIA PERES REGO, J NOBREGA, cadastrado na P.M.B. 
3/0695/013,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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1155/14, o Senhor YOSHIMASA OURA, RUA 
DONA IRENE AZZONI DE LIMA, 4, CENTRO, PIRATININGA - 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 PROFª. LUZIA PERES REGO, J NOBREGA, cadastrado na P.M.B. 
3/0695/012,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).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 934/14, o Senhor LUIZ CARLOS PAGANI, PRAÇA 
DOM PEDRO II  CAIXA POSTAL 547, CENTRO, 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 MOACYR TEIXEIRA, V S J IPIRANGA, cadastrado na 
P.M.B. 5/0344/018, 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). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1107/14, a Senhora GIGLIANA SEIXAS LIMA, 
RUA TAMIRIM, 92, VILA ALPINA, S. 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 HORTON HOOVER, QT. 3, JD EUROPA, cadastrado na P.M.B. 
2/0464/023, 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).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 528/14, o Senhor MARCOS ANTONIO DOS ANJOS, 
RUA ARMELINDO FREITAS, 1-183, PARQUE RES. JD. ARARUNA, 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 (em parte), referente ao imóvel situado a RUA ARGEMIRO JORGE FERRAZ, PARQUE 
BAURU, cadastrado na P.M.B. 3/0485/007, 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 1164/14, a empresa FLORA BRASILEIRA 
CARNEIRO LOBO, AVENIDA STA. RITA, 57, SALA 42, CENTRO, S. ROQUE - 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 CALIXTO SADDO CURY, JD. JANDIRA, cadastrado 
na P.M.B. 5/0616/001, onde consta esta empresa 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).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1099/14, a Senhora DIONYSIA COSTA DE 
CARVALHO, RUA TEODORO SAMPAIO, 2010, APTO 18, ANDAR 2, PINHEIROS, S. 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 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, 
providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA HORTON HOOVER, QT. 3, J 
EUROPA, cadastrado na P.M.B. 2/0464/021, 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). 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 818/14, a Senhora MARIA LEONOR RODRIGUES 
FRAGA EGLIN, RUA AMADEU SANGIOVANI, 5-34, VL MARIANA, BAUR - 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 AMADEU SANGIOVANI, 5-34, VL MARIANA, 
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José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

PORTARIA SMS Nº 98/2014
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.
MATRICULA NOME    CARGO
32.734 Pedro Rodney Borges Filho  ES/Médico
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, 08 de julho de 2014
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PUBLICAÇÃO DE:  08/07/2014  a  14/07/2014

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
14616/14 RAIA DROGASIL S/A
15030/14 JOÃO EDUARDO CARDOZO – ME
32531/14 MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME

12984/14 ACÚSTICA  ORLANDI  INDÚSTRIA  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS 
AUDIOLÓGICOS  LTDA  EPP

29753/14 PRONTOVET BAURU COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME
12380/13 BUREKASMANIA INDÚSTRIA DE SALGADOS DE QUALIDADE LTDA- ME
12457/13 BUREKASMANIA INDÚSTRIA DE SALGADOS DE QUALIDADE LTDA- ME
12461/13 BUREKASMANIA INDÚSTRIA DE SALGADOS DE QUALIDADE LTDA- ME
12462/13 BUREKASMANIA INDÚSTRIA DE SALGADOS DE QUALIDADE LTDA- ME
27033/11 COPS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA
37427/14 COPS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA
23596/13 GANDOLFI  E  STRELCIUNAS LTDA – ME
23598/13 GANDOLFI  E  STRELCIUNAS LTDA – ME
23601/13 GANDOLFI  E  STRELCIUNAS LTDA – ME
39171/13 GUILHERME MAIA VALÉRIO
29695/14 FATIMA ROSA JERÔNIMO
34835/14 LILIANE PATRICIA LEITE

36442/14 BISPADO DE BAURU – CURIA DIOCESANA
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA ( EVENTO)

55993/11 MARIA ELISABETE AGUIAR DA SILVA BAURU – ME
51490/12 TOKYO ALIMENTOS LTDA  - ME
11125/14 REINALDO COSTA QUEIROZ

4327/14 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 
AV. CASTELO BRANCO, 14-41 – VILA PAULISTA

57374/13 ELISABETI DIAS BRAVO – ME
20388/14 VILA VICENTINA – ABRIGO PARA VELHOS ( EVENTO )
62517/13 O. SILVA FILHO RESTAURANTE ME
24328/14 ANA SERRANO VIEIRA E FILHOS LTDA EPP
24325/14 ANA SERRANO VIEIRA E FILHOS LTDA EPP
8804/14 COPAÍBA RESTAURANTE LTDA – ME
9241/14 LEANDRO ALMAGRO PEREIRA – ME
14885/13 LEILA PATRICIA DOMENEGHETTI SIQUEIRA
16833/14 LEILA PATRICIA DOMENEGHETTI SIQUEIRA
25628/14 ANDRÉ LUIS OLIVEIRA BRUNO
15948/13 GRAZIELA PERRI
23238/14 PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
35104/14 J.D.  FOLHA MINIMERCADO – ME
46286/13 COMUNIDADE BOM PASTOR
16677/13 DANIELA BARROS CORTEZ GASPARDO
20445/14 SANDRA MARIA FURQUIM CARNEIRO
5707/14 PAULO ROBERTO LARONGA
34963/13 TIAGO FRAGA GUIMARÃES GONÇALVES ME
66058/11 ESTEVAN YANABA NEVES
59256/13 MARTINS DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA – EPP
33815/14 COMERCIAL ALIMENTICIA  PULMER LTDA
30617/13 BERTOCHI E FERREIRA LTDA ME
33782/14 J.E.  RISSI ALIMENTOS EIRELI

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
37776/14 TENDA ATACADO LTDA 032104/E-1
37778/14 TENDA ATACADO LTDA 032103/E-1
37546/14 MARIA ELISABETE AGUIAR DA SILVA BAURU – ME 037582/C-1
38108/14 NUTRICOM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA – ME 037584/C-1
38104/14 NUTRICOM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA – ME 26802/E-1
38117/14 D. LOPES DA SILVA MARMITARIA – ME 037965/C-1
38120/14 D. LOPES DA SILVA MARMITARIA – ME 037964/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
34691/14 MARMITARIA CASA BRANCA LTDA – ME 90 032098/E-1
34693/14 MARMITARIA CASA BRANCA LTDA – ME 60 032100/E-1
34047/14 RENATO FERNANDES MAUAD  13724072864 30 27098/E-1
34052/14 RENATO FERNANDES MAUAD  13724072864 30 22994/E-1
34368/14 ANA LUCIA VENÂNCIO DE OLIVEIRA – ME 90 27395/E-1
35247/14 LEILA IDALGO LOPES BAURU – ME 90 037577/C-1
35249/14 LEILA IDALGO LOPES BAURU – ME 90 037586/C-1
34057/14 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS RESTAURANTE - ME 60 23002/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
34064/14 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS RESTAURANTE – ME 45 23003/E-1
35052/14 EUNICE APARECIDA FRANCEZ – ME 60 037837/C-1
35057/14 EUNICE APARECIDA FRANCEZ – ME  45 037836/C-1
34070/14 VALQUIRIA FLORENTINO ALMEIDA 90 22995/E-1
34073/14 VALQUIRIA FLORENTINO ALMEIDA 60 33179/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
34688/14 MARMITARIA CASA BRANCA LTDA – ME 032099/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
71105/13 SUPERBOM  SUPERMERCADOS  LTDA 19636/E-1

cadastrado na P.M.B. 2/0301/005, 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). 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 1208/14, o Senhor JOSE GETULIO MARTINS 
SEGALLA, RUA DONA MARIA OMETTO FRANCESCHI, 723, JD. DIAMANTE, JAU  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, 
excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado .§ 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 ou apresente autorização para rebaixamento, no imóvel situado a RUA RIO BRANCO, qt. 14, 
cadastrado na P.M.B. como 1/0099/001, 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)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1201/14, o Senhor JOSE ROBERTO SAMOGIM, 
RUA ADHEMAR DE BARROS, 41, APTO 103, SOLEMAR, PRAIA GRANDE  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, excetuando-se 
as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado .§ 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 ou 
apresente autorização para rebaixamento, no imóvel situado a RUA RIO BRANCO, 12-85, cadastrado na 
P.M.B. como 1/0087/006, 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)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1201/14, a Senhora MARIA AUGUSTINHA NOVO 
TEIXEIRA BRANCO, AVENIDA PROF. JOAO FIUSA, 2009, APTO 141, JD. CANADA, RIBEIRAO 
PRETO  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, 
excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado .§ 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 ou apresente autorização para rebaixamento, no imóvel situado a RUA RIO BRANCO, 13-45, 
cadastrado na P.M.B. como 1/0100/002, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio 
público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face 
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)
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AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
24325/14 ANA SERRANO VIEIRA E FILHOS LTDA EPP 19803/E-1
8804/14 COPAÍBA RESTAURANTE LTDA – ME 19686/E-1
9241/14 LEANDRO ALMAGRO PEREIRA – ME 12698/E-1

SUSPENSÃO DO COMÉRCIO DOS PRODUTOS DA EMPRESA:
PROCESSO INTERESSADO
28037/14 MAGEZZI & MAGEZZI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  
DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
12030/14 ANA LUCIA VENÂNCIO DE OLIVEIRA – ME 45 19795/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
19279/14 PERALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14048/E-1
11886/14 SILVA ARÃO & CIA LTDA – ME 19680/E-1

RECURSO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA NÃO APRECIADO POR 
PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL: 

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
6284/14 GOMES E RIBAS LTDA – ME 19771/E-1
11118/14 REINALDO COSTA QUEIROZ 14028/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
11257/13 LUIZA ZAGHIS DOS SANTOS ME 2133/E-1
58737/13 DILTON ALESSANDRO ROSA 4158/E-1
26335/12 LUIZ ROGÉRIO DE PICOLI ME 4361/E-1
26336/12 LUIZ ROGÉRIO DE PICOLI ME 4360/E-1
5697/14 CHB – RESTAURANTE LTDA – ME 4198/E-1
63251/13 CHB – RESTAURANTE LTDA – ME 4194/E-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA NÃO APRECIADO POR 
NÃO CABER RECURSO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
32579/13 L.C.  DA SILVA JUNIOR – ME 4152/E-1
64470/11 TOKYO  ALIMENTOS LTDA – ME 4499/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 12042/07
INTERESSADO ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
REQUERENTE ANDRESSA MARA DA COSTA ASSAN
CPF 300.532.758-29
CRF/SP 34.905

PROCESSO 21036/04
INTERESSADO INSTITUTO BAURU DE SAÚDE - IBS
REQUERENTE MARCO AURELYO SANCHES
CPF 219.548.138-21
CRM/SP 138.597

PROCESSO 17744/02
INTERESSADO UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ENDEREÇO RUA GUSTAVO MACIEL, 11-49 – CENTRO – BAURU/SP
REQUERENTE LUANA MACHADO HASTENREITER BIJOS DE LIMA
CPF 297.989.888-09
CRF/SP 54.360

PROCESSO 34483/09
INTERESSADO FOUNTAIN ÁGUA MINERAL S.A.
REQUERENTE AGNALDO MARCOS DE OLIVEIRA
CPF 247.036.208-39
CRQ/SP 04442290

PROCESSO 38347/14
INTERESSADO GLAUCIA REGINA DOS SANTOS
REQUERENTE GLAUCIA REGINA DOS SANTOS
CPF 093.203.318-04
CRP/SP 06/53276-0

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 5056/12
INTERESSADO BIONNOVATION PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA
REQUERENTE ROSELAINE DOS SANTOS PINTO MARQUES
CPF 271.054.508-00
CRQ/SP 04488952

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 12042/07
INTERESSADO ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
REQUERENTE GIOVANA PIOVAN
CPF 361.226.408-75
CRF/SP 62.816

PROCESSO 21036/04
INTERESSADO INSTITUTO BAURU DE SAÚDE – IBS
REQUERENTE RICARDO  EIDI  ITAO

CPF 267.329.968-86
CRM/SP 126.012

PROCESSO 34483/09
INTERESSADO FOUNTAIN ÁGUA MINERAL S.A.
REQUERENTE PENHA SUELY CASTRO GONÇALVES
CPF 585.254.757-34
CRQ/SP 06300549

PROCESSO 14538/99
INTERESSADO RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO R. PRIMEIRO DE AGOSTO, 4-85 – CENTRO – BAURU/P
REQUERENTE NAYRA BEATRIZ FRANZOI
CPF 337.620.378-41
CRF/SP 49.629

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 17744/02
INTERESSADO UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ENDEREÇO RUA GUSTAVO MACIEL, 11-49 – CENTRO – BAURU/SP
REQUERENTE LUANA MACHADO HASTENREITER BIJOS DE LIMA
CPF 297.989.888-09
CRF/SP 54.360

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 36720/08
INTERESSADO LEGIÃO MIRIM DE BAURU
NOME (DE) ANTONIO CARLOS MARTINS
CPF 012.504.698-72
NOME (PARA) MURILO MARTHA AIELLO
CPF 012.524.538-68

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 30878/05
NOME (DE) C.R.  DA SILVA – EPP
CNPJ 07.268.623/0001-99
NOME (PARA) C.R.  RAPOSO EIRELI – EPP
CNPJ 07.268.623/0001-99
ATIVIDADE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO :
PROCESSO 17483/04
INTERESSADO LILIAN DALTRO MICHELAN
ATIVIDADE CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
ENDEREÇO (DE) R. DR. ALÍPIO DOS SANTOS,8-7 – VL. UNIVERSITÁRIA– BAURU/SP
ENDEREÇO (PARA) R. JOSÉ FERNANDES, 11-12 – JD. PAULISTA – BAURU/SP

CADASTRO VS 03/14

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI LOMBARDI, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ESTÁ CADASTRADO/
AUTORIZADO A ADQUIRIR E DISPENSAR O MEDICAMENTO DE USO SISTÊMICO DA 
LISTA C 2 (RETINÓIDE) DA PORTARIA SVS/MS Nº 344/98:

PROCESSO 58722/13
RAZÃO 
SOCIAL FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA

ENDEREÇO AC. COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA, 2-08
BAIRRI JARDIM ESTORIL – BAURU/SP
CNPJ 79.430.682/0261-99
RESPONSÁVEL
TÉCNICO ADRIANA CRISTINA PARISE

CPF/SP 299.312.838-82
CRF/SP 25.200

ERRATA:

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM  01/07/14:
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
31885/13 JEFFERSON ANTONIO FRANJÃO

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
31885/14 JEFFERSON ANTONIO FRANJÃO

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU deferiu os seguintes processos de 
solicitação de licença de funcionamento:

Licença deferida de 07 a 11/07/2014

No. Protocolo: 34768/2014                                        Data do Protocolo: 18/06/2014
No. CEVS: 350600301-477-000709-1-2                 Data de Vencimento: 07/07/2015
Razão Social: L. M. LUIZAO – EPP
CNPJ/CPF: 16.101.687/0001-91
Endereço: AVENIDA NUNO DE ASSIS, 11-83  LOJA 1 JARDIM BELA VISTA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
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No. Protocolo: 35115/2014                                   Data do Protocolo: 24/06/2014
No. CEVS: 350600301-477-000657-1-4              Data de Vencimento: 08/07/2015
Razão Social: LUCIA DA SILVA MIRANDA ALARCON-ME
CNPJ/CPF: 13.253.160/0001-94
Endereço: RUA GAUDENCIO PIOLA, 10-126 VILA SÃO PAULO
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 32144/2014                                     Data do Protocolo: 04/06/2014
No. CEVS: 350600301-325-000015-1-1               Data de Vencimento: 08/07/2015
Razão Social: BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA 
CNPJ/CPF: 73.191.090/0001-19
Endereço: RUA LAUREANO GARCIA, 1-275 DISTRITO INDUSTRIAL II
CNAE: CNAE: 3250-7/01 FABRICAÇÃO DE INSTR. NÃO ELETRÔNICOS E UTENS. PARA 
USO MÉDICO, CIRUR, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO

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

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.676/12 – PROCESSO Nº 34.975/11 – 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU – LOCADOR: N.V.I  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA. - OBJETO As partes resolvem alterar o preâmbulo do contrato original para substituir o 
locador, de JOSÉ LAUTON SOUZA para N.V.I. EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 
em razão da alienação do imóvel a este último, conforme o documento constante de fls. 179/186 do Processo 
Administrativo nº 34.975/11 - ASSINATURA: 16/06/14.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.082/13 - PROCESSO Nº 51.548/12 - 
CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI 
- EPP - OBJETO: Em razão da necessidade de acréscimo de mais 25% (vinte e cinco por cento) nos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme documentos encartados no Processo Administrativo n° 51.548/12, as partes resolvem acrescer 
ao valor do contrato a importância de R$ 143.866,46 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e 
sei reais e quarenta e seis centavos), passando o valor total de R$ 575.465,80 (quinhentos e setenta e cinco 
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), para R$ 719.332,26 (setecentos e dezenove 
mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), razão pela qual o item 5.1 da cláusula quinta, do 
contrato original passa a ter a seguinte redação: “5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela 
compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 719.332,26 (setecentos e dezenove 
mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), que será suportada pela dotação orçamentária:
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.53 – CEREST/ VALOR=R$ 15.712,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.53 – CEREST/ VALOR=R$ 10.032,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.49 – PAB FIXO/ VALOR=R$ 70.519,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.49 – PAB FIXO/ VALOR=R$ 40.240,80
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.63 – INC. DST/AIDS/ VALOR=R$ 15.671,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.63 – INC. DST/AIDS / VALOR=R$ 8.942,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.54 – SAMU/ VALOR=R$ 47.258,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.54 – SAMU/ VALOR=R$ 33.364,80
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.39 – MAC/ VALOR=R$ 31.342,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.39 – MAC/ VALOR=R$ 17.884,80
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.60 – INC. VISA/ VALOR=R$ 15.671,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.60 – INC. VISA/ VALOR=R$ 8.942,40
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.92 – PFVPS/ VALOR=R$ 122.511,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.92 – PFVPS/ VALOR=R$ 65.171,20
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 01.320.00 –TAXA VISA/ VALOR=R$ 46.197,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 01.320.00 – TAXA VISA/ VALOR=R$ 26.006,00
- F 221 – 3.3.90.39.19-10.122.0009-2022 – Secretaria Municipal de Saúde; e
- F 217 – 3.3.90.30.39-10.122.0009-2022 – Secretaria Municipal de Saúde.” – ASSINATURA: 27/06/14.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.083/13 - PROCESSO Nº 51.548/12 - 
CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO 
- OBJETO: Em razão da necessidade de acréscimo de mais 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde conforme 
documentos encartados no Processo Administrativo n° 51.548/12, as partes resolvem acrescer ao valor do 
contrato a importância de R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais), passando 
o valor total de R$ 181.504,00 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e quatro reais), para R$ 226.880,00 
(duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais), razão pela qual o item 5.1 da cláusula quinta, do 
contrato original passa a ter a seguinte redação: “5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela 
compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 226.880,00 (duzentos e vinte e seis 
mil, oitocentos e oitenta reais), que será suportada pela dotação orçamentária:
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.49 – PAB FIXO/ VALOR=R$ 6.937,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.49 – PAB FIXO/ VALOR=R$ 3.064,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.54 – SAMU/ VALOR=R$ 35.992,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.54 – SAMU/ VALOR=R$ 16.008,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.92 – PFVPS/ VALOR=R$ 13.875,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.92 – PFVPS/ VALOR=R$ 5.792,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 01.320.00 –TAXA VISA/ VALOR=R$ 69.364,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 01.320.00 – TAXA VISA/ VALOR=R$ 30.472,00
- F 217 – 3.3.90.30.39-10.122.0009-2022 – Secretaria Municipal de Saúde; e
- F 221 – 3.3.90.39.19-10.122.0009-2022 – Secretaria Municipal de Saúde.” – ASSINATURA: 27/06/14.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.084/13 - PROCESSO Nº 51.548/12 
- CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: SARDINHA - IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA - ME - OBJETO: Em razão da necessidade de acréscimo de mais 25% (vinte 
e cinco por cento) nos serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme documentos encartados no Processo Administrativo n° 51.548/12, as partes 
resolvem acrescer ao valor do contrato a importância de R$ 81.175,00 (oitenta e um mil, cento e setenta 
e cinco reais), passando o valor total de R$ 324.700,00 (trezentos e vinte e quatro mil e setecentos reais), 
para R$ 405.875,00 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais), razão pela qual o item 
5.1 da cláusula quinta, do contrato original passa a ter a seguinte redação: “5.1. O CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 405.875,00 
(quatrocentos e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais), que será suportada pela dotação orçamentária:
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.49 – PAB FIXO/ VALOR=R$ 6.934,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.49 – PAB FIXO/ VALOR=R$ 6.800,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.54 – SAMU/ VALOR=R$ 42.433,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.54 – SAMU/ VALOR=R$ 36.800,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.92 – PFVPS/ VALOR=R$ 34.854,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.92 – PFVPS/ VALOR=R$ 33.680,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 01.320.00 –TAXA VISA/ VALOR=R$ 20.799,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 01.320.00 – TAXA VISA/ VALOR=R$ 20.400,00
- F 226 / E 30 / SE 39 / V 04 / CC 403 / DR 05.300.39 – MAC/ VALOR=R$ 63.680,00
- F 228 / E 39 / SE 19 / V 04 / CC 405 / DR 05.300.39 – MAC/ VALOR=R$ 58.320,00
- F 217 – 3.3.90.30.39-10.122.0009-2022 – Secretaria Municipal de Saúde; e
- F 221 – 3.3.90.39.19-10.122.0009-2022 – Secretaria Municipal de Saúde.” – ASSINATURA: 27/06/14. 

EXTRATOS 

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 
167/14 – CHAMADA PÚBLICA nº 003/14 – Processo nº 9.540/14 – Objeto: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar – 42.000 KG DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INST. E 150.000 
KG DE ARROZ PARBOILIZADO, para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, 
de 16/07/09 e Resolução nº. 26 do FNDE, de 17/06/13. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
Notificamos aos interessados no presente certame que o julgamento quanto à habilitação foi devidamente 
homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, em 10/07/2014, resultando como vencedora a COOTAP – 
Cooperativa dos Trabalhadores Assentados na Região de Porto Alegre Ltda, proponente do Projeto do 
Venda apresentado da seguinte forma:

Lote Descrição Qtde. Marca R$ 
Unit R$ Total

01
Leite em pó integral instantâneo 
(demais especificações conforme 
Edital Nº 167/2014)

42.000 
KG Cootap R$ 

16,33 R$ 685.860,00

02
Arroz Parboilizado (demais 
especificações conforme Edital Nº 
167/2014)

150.000 
KG

Terra 
Livre

R$ 
2,63 R$ 394.500,00

Valor Total R$ 1.080.360,00

Bauru, 14/07/2014. Keila Souto da Silva Costa – Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações – 
SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2014 - PROCESSO Nº 12.985/2014 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
LTDA - Objeto: FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES - Interessada: ADMINISTRAÇÃO, 
SAÚDE, OBRAS, FINANÇAS, SEPLAN, SEBES, SEMMA, SEMEL, CULTURA, SEAR, SAGRA, 
DESENVOLVIMENTO, GABINETE E CORPO DE BOMBEIROS, cujas especificações estão indicadas 
no anexo I do Processo Administrativo n.º 12.985/14, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo.
LOTE 01 - FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08 E 09

ITEM UN. QUANT. 
ESTIM. ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNIT. R$

1 UN 7.800

Fornecimento De Refeições (Marmitex N° 08) Contendo: 
Arroz, Feijão, Refogados De Legumes E/Ou Outras 
Guarnições (Em Separado), 02 Tipos De Mistura, Sendo Que: 
Uma Deverá Ser Carne (Bovina, Frango, Peixe Ou Suína) 
Acompanhada De Um Refrigerante (Gelado) Em Lata De 
350ml.

10,00

2 UN 87.750

Fornecimento De Refeições (Marmitex N° 09) Contendo: 
Arroz, Feijão, Refogados De Legumes E/Ou Outras 
Guarnições (Em Separado), 02 Tipos De Mistura, Sendo Que: 
Uma Deverá Ser Carne (Bovina, Frango, Peixe Ou Suína) 
Acompanhada De Um Refrigerante (Gelado) Em Lata De 
350ml. 

10,45

LOTE 02 - FORNECIMENTO DE LANCHES
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ITEM UN. QUANT. 
ESTIM. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNIT. 

R$

1 UN 33.950

Fornecimento de lanches contendo: 
01(um) pão de hambúrguer, 
01 (um) hambúrguer bovino ou suíno, 
01 (uma) folha de alface, 
03 (três) rodelas de tomate, 
01 (uma) fatia de queijo mussarela, 
01 (uma) fatia de presunto, 
01 (um) sachê de maionese, 
01 (um) sachê de catchup, 
01 (um) sachê de mostarda e 
01 refrigerante de 350 ml em lata (gelado).

7,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2014 – ASSINATURA:- 
24/06/2014 – VALIDADE: 23/06/2015.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2014 - PROCESSO Nº 8.155/2013 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 
INFORMÁTICA EIRELI - Objeto: FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS, 
SENDO: PAPEL SULFITE ALCALINO BRANCO, PAPEL SULFITE RECICLADO, PAPEL 
SULFITE BRANCO, PAPEL SULFITE DE DIVERSAS CORES E PAPEL SULFITE NA COR 
MARFIM, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessada: Secretarias Municipais 
de Administração, de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, de Negócios 
Jurídicos, de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de 
Planejamento, de Agricultura e Abastecimento, de Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento 
do Corpo de Bombeiros e o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, cujas especificações estão 
indicadas no anexo I do Edital nº 216/14 do Processo Administrativo n.º 8.155/13, mediante emissão de 
Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e 
preços abaixo consignados:
LOTE 02 - PAPEL SULFITE ALCALINO BRANCO, PAPEL SULFITE RECICLADO E PAPEL 
SULFITE BRANCO.

Item Quant. Especificação MARCA R$ 
UNIT.

1 231
Papel sulfite alcalino, BRANCO, para impressões e 
cópias, tamanho ofício 2 (216mm x 330mm), 75gr, 
embalagem com 500 folhas. De primeira qualidade.

Report R$ 11,70

2 1260
Papel sulfite alcalino, BRANCO, para impressões e 
cópias, tamanho ofício 9 (215mm x 315mm), 75gr. 
embalagem com 500 folhas. De primeira qualidade.

Report R$ 11,70

3 363
Papel sulfite alcalino, BRANCO, tamanho A3 (297mm x 
420mm), 75gr. embalagem com 500 folhas. De primeira 
qualidade.

Report R$ 22,50

4 11410

Papel sulfite A4 RECICLADO, gramatura de 75gr/
m2, coloração natural, medindo 210mm x 297mm, 
em embalagem protetora em BOPP, em material 
impermeável contra umidade conforme normas técnicas 
da ABNT – NBR NM-ISO 216 e NBR NM-ISSO 536. 
Embalagem com 500 folhas.

Report R$ 11,50

5 10110 Papel sulfite A4 BRANCO (210mm x 297mm), 75gr/m2. 
Embalagem com 500 folhas. De primeira qualidade.

One-
Suzano R$ 10,35

LOTE 03 - PAPEL SULFITE DIVERSAS CORES.
Item Quant. Especificação MARCA R$ UNIT.

1 5040

Papel sulfite colorido (CORES: AMARELO, AZUL, 
ROSA E VERDE), para uso escolar, tamanho A4 (210mm 
x 297mm), 75gr. Embalagem com 500 folhas. De primeira 
qualidade.

Report R$ 10,70

LOTE 04 - PAPEL SULFITE NA COR MARFIM.

Item Quant. Especificação MARCA R$ 
UNIT.

1 1260
Papel sulfite na COR MARFIM, para uso escolar, tamanho 
A4 (210mm x 297mm), 75gr. embalagem com 500 folhas. 
De primeira qualidade.

Chamex R$ 14,10

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2014 – ASSINATURA:- 
01/07/2014 – VALIDADE: 30/06/2015.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 336/14 – Processo n.º 12.217/14 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 140/14 – Do Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BELICHES COM 400 (QUATROCENTOS) 
COLCHÕES, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MÃO DE OBRA 
NECESSÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO 
PERÍODO DE 17 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 – Interessada: Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer. Data do Recebimento das propostas: 29/07/14 até às 8h15. Abertura da Sessão: 29/07/14 às 
8h15. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/07/14 às 10h. Informações e edital na Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 02 
- CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1113 ou 
(14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação nº 546058, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados. 
Bauru, 14/07/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 292/14 – Processo n.º 17.051/14 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 107/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, 
PERIMÉTRICO E DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
– Interessadas: Secretarias de Obras, de Planejamento e de Meio Ambiente. Data do Recebimento dos envelopes e 
sessão do pregão: 29/07/14 às 9:00 horas na sala de reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, 
sito à Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, sala 2. Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no 
horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones: (14) 3235-1113 e 3235-1287 até o dia 28/07/14, ou pelo site  www.
bauru.sp.gov.br.
Bauru, 14/07/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 242/14 – Processo n.º 17.718/14 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 072/14 - Licitação Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: AQUISIÇÃO 
DE 03(TRÊS) TRATORES ROÇADEIRA, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, 
MODELO 2014, OU QUE FOR O MAIS ATUAL ATÉ A DATA DA ENTREGA, MOTOR A GASOLINA, 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 11 LITROS, POTÊNCIA 
MÍNIMA 22 HP, 02 CILINDROS, 4 TEMPOS, COM 6 VELOCIDADES PARA FRENTE E 1 RÉ, COM NO 
MÍNIMO DE 3 LÂMINAS DE CORTE, SEM COLETOR – Interessadas: Secretarias de Esportes e Lazer e de 
Meio Ambiente. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havida foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 07/07/14 e Homologado em 10/07/14 pelo Senhor Prefeito 
Municipal à empresa abaixo:

LOTE Nº 01 - OBJETO: TRATOR ROÇADEIRA, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE 
FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2014.
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – TOTAL DO LOTE – R$ 
35.499,00

IT QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

P.UNIT 
R$

P.TOTAL 
R$

01 03

Trator roçadeira, novo, zero 
quilometro, ano de fabricação 2014, 
modelo 2014, ou que for o mais atual 
até a data da entrega, motor a gasolina, 
tanque de combustível com capacidade 
para no mínimo 11 litros, potência 
mínima 22 HP, 02 cilindros, 4 tempos, 
com 6 velocidades para frente e 1 ré, 
com no mínimo de 3 lâminas de corte, 
sem coletor.

Murray / 22 
HP 11.833,00 35.499,00

Bauru, 14/07/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital nº 166/14 - Processo 
n.º 2.809/2014 – Modalidade: Convite n.º 013/14 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECILIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM – MÉTODO “STANDAT PENETRATION TEST – 
SPT”, NA QUINTA RANIERI – Setor 05 – Quadra 1.428, sito a Rua Ricardo Pezzan quadra 02 esquina com Rua 
Manoel Cação - Interessado: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Notificamos aos interessados que o prazo de 
recurso expirou-se em 11/07/14. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão de abertura dos envelopes nº 
02 “proposta” das empresas Habilitadas: SOLO PORTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP; T&M 
- ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA – ME e CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA; 
para o dia 17/07/17 ás 15hs, na Secretaria Municipal da Administração/Divisão de Licitações, na Pça Das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP 
Bauru, 14/07/14 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor Divisão de Licitações.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 27.588/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 93/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 118/14 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 8(oito) unidades 
de bateria estacionaria selada. Fica convocada a empresa relacionada, através de seu representante credenciado no 
processo em epígrafe, para assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta 
publicação. 
CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA- ME
Bauru, 14/07/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 34.454/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 128/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 
139/14 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de diversos 
equipamentos hospitalares. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 28/07/2014 às 9h - A abertura da 
Sessão dar-se-á no dia 28/07/2014 às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 28/07/2014 às 14h – Pregoeira: Maria 
Bernadete Soares. 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 545790. 
Divisão de Compras e Licitações, 14/07/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 38.481/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 25 – Inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93 
– Objeto: Contratação de empresa para Manutenção de servoventilador da marca Takaoka, com fornecimento peças 
e mão de obra. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor 
Secretário Municipal de Saúde em 14/07/2014 à empresa abaixo:
CIRURGICA NEVES LTDA EPP: 
Item 01 – Peças – Valor unitário R$ 560,00. Valor total R$ 560,00. 
Item 02 – Mão de obra – Valor unitário R$ 1.200,00. Valor total R$ 2.400,00. Sendo o valor total da empresa R$ 
2.906,00.
Bauru, 14/07/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
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Processo: 38.542/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 
– Objeto: Manutenção corretiva na viatura 556 – Peugeot/Boxer (USA - SAMU), placa EOB 1894. Informamos que 
o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 
14/07/2014 à empresa abaixo:
VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO 1908624810: Item 01 – Peças para manutenção corretiva da Viatura 
556 à R$ 1.622,84; Item 02 – Mão de obra de manutenção corretiva da Viatura 556 à R$ 548,60. Sendo o valor total 
da empresa de R$ 2.171,44.
Bauru, 14/07/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 28.176/2014– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 110/2014 - por meio da INTERNET – Tipo Menor 
Preço por Lote – Objeto: aquisição de 21 (vinte e uma) poltrona hospitalar reclinável. Aberto no dia: 27/06/2014 
às 09h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram adjudicados pelo pregoeiro em 11/07/2014 e devidamente Homologado pelo Sr.Secretário Municipal de 
Saúde em 11/07/2014, a empresa abaixo:
EQUIPOS COMERCIAL LTDA- ME, item 01 – Unidades poltrona hospitalar reclinável; no valor unitário: R$ 
534,00, totalizando: R$ 11.214,00. Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 11.214,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 14/07/2014 - 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: 28.928/2014– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 113/2014 - por meio da INTERNET – Tipo Menor 
Preço por Lote – Objeto: aquisição de 200 (duzentas) unidades de óculos de segurança, 1 (um) rolo de lona plástica e 
100 (cem) metros de corda de segurança. Aberto no dia: 03/07/2014 às 09h. Notificamos aos interessados no Processo 
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 11/07/2014 
e devidamente Homologado pelo Sr.Secretário Municipal de Saúde em 11/07/2014, as empresas abaixo:
LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - item 01 – Unidades de óculos peça 
única em policarbonato óptico- peça; no valor unitário: R$ 10,59, totalizando: R$ 2.118,00. Total dos itens ganhos 
pela empresa: R$ 2.118,00.
PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME, item 02 – Unidades de lona plástica com tratamento ultra violeta – 
Medidas 4mx100m - rolo; no valor unitário: R$ 1.672,00, totalizando: R$ 1.672,00; item 03 – Unidades de corda de 
segurança para trava quedas em poliamida - metro; no valor unitário: R$ 4,28, totalizando: R$ 428,00. Total dos 
itens ganhos pela empresa: R$ 2.100,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 14/07/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

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

De acordo com o edital, citamos: 
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:
1.2. 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 (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 e 
cinco) pontos. 

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. 

Classificação
Final Inscrição Nome RG

Nota 
Prova 

Teórica

Nota 
Prova 

Prática
Total

1º 9158480 Victor Marcos Cattage Corrêa 41.305.296-5 34 50 84
2º 9158381 Delton Maximo da Silva 34.386.817-9 32 46 78
3º 9158281 Junior Aparecido Pereira 12.462.235.5 27 50 77
4º 9158345 Jurandir Ribeiro Targino 22.011.554 29 45 74
5º 9158344 Adolfo Nerillo Damaceno 46.799.864-4 32 42 74
6º 9158115 Andre Luiz de Jesus Freitas 40.556.410-7 29 42 71
7º 9158044 Ricardo Azzi 25.539.150-X 28 42 70

8º 9158127 Jean Franscisco Ribeiro da 
Costa 32.076.753-X 33 37 70

9º 9157866 Osvaldo Garcia de Matos Junior 40.301.057.3 27 42 69
10º 9157830 Adriano Ferreira da Cruz 40.668.126-0 33 33 66
11º 9157863 Davi Alves Leite 47.979.747-X 28 37 65

12º 9157793 Wallace Alves dos Santos 
Araújo 42.764.496.3 28 37 65

13º 9158153 Vinicius Kensi Savian 46.761.918.9 29 34 63
14º 9158376 Lucas Bettio Berbel 48.200.164-1 27 34 61

15º 9158223 Jaelson Davidson Costa 
Rodrigues 30.257.958-8 27 33 60

16º 9158195 Thiago Fernando Mariano 30.127.690-0 31 28 59
17º 9158447 Sergio Isamu Yonamine 15.955.788 30 28 58
18º 9158196 Yoshio Kawamoto 13.976.415-X 27 29 56
19º 9158058 Vitor Eduardo Santos 43.953.738.1 28 28 56

20º 9157957 Manoel Santo Previero 
Carvalho 9.710.465-6 28 25 53

Bauru, 14 de julho de 2014.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO – ATENDENTE
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento dos candidatos:  
André Luiz Umgarelli Crivari, RG  305241916-SSP-SP, inscrição 9154491, 11º candidato da 
Classificação Geral,
Ana Cristina Fracalossi, RG  307128696, inscrição 9154657, 1ª candidata da Classificação Especial 
P.N.E, e 18ª candidata na Classificação Geral,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 15, 16, 17, 18 e 21 de julho de 2014,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 4765/2013-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Atendente.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 
(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo, 3º colegial concluído;  (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim 
Bela Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 07 de julho de 2014.

CONCURSO PÚBLICO 003/2014 - DAE
TÉCNICO QUÍMICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA – 2ª 
ETAPA

A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru convoca os candidatos 
abaixo relacionados para a realização da Prova Prática – 2.ª Etapa do Concurso Público para o cargo de 
TÉCNICO QUÍMICO nos termos do Edital 03/2014, de acordo com as seguintes orientações:
1. Para a realização da Prova Prática, todos os candidatos habilitados deverão comparecer na Estação de 
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Tratamento de Água do DAE situado na Avenida José Henrique Ferraz, q. 20 Jardim Ouro Verde, NO DIA 
20 DE JULHO DE 2014 (Domingo) às 07h00min estendendo-se a prova até o horário necessário (período 
da tarde).
2. Os candidatos deverão comparecer com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário 
estabelecido;
3. O não comparecimento na hora, data e local determinados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada 
ou aplicação de prova;
4. Foram convocados os candidatos classificados que obtiveram no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
de acertos na Parte A e 50% (cinquenta por cento) de acertos na Parte B e não zeraram em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 do Capítulo VI do Edital 03/14 (Língua Portuguesa, Matemática, 
Legislação e Conhecimentos Específicos);
5. O candidato deverá portar no original 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
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
ilegíveis e/ou não identificáveis, comprovante de inscrição ou de pagamento;
7. Para segurança do candidato, o mesmo deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição;
8. No período da prova prática, 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 com banco de dados) e outros 
equipamentos similares, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude;
9. 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;
10. 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 do Edital 03/2014, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
11. A 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.
12. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação, sendo que, aos candidatos que não tiverem realizado a prova até às 12:00, 
será fornecido sanduíche e suco;
13. A prova prática terá duração de 30 minutos para cada candidato, sendo que será realizada individualmente, 
de acordo com a ordem alfabética.
14. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de exame.
15. Após a realização da prova o candidato terá de retirar-se do local imediatamente, não sendo permitida a 
sua permanência na Estação de Tratamento de Água.
16. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos;
17.  Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos;
17.1. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero);
17.2. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total;
17.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não 
zerar em nenhuma das questões;

INSCRIÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS
9157923 ADEMIR THEODORO 36,5
9158422 ALEXANDRI ORTIGOSA ROMERO 30,0
9158294 ANDREA CRISTINA MARTINI DA SILVA 45,5
9158242 ANDREZA DA COSTA GIANEZI 36,0
9158388 CLAUDIA APARECIDA FERREIRA 41,0
9158346 DAIANE TOGNON DA SILVA 37,5
9157939 HELENA MAGALHÃES PRATES 49,0
9158179 LEANDRO BESSI 40,5
9158368 MAYARA FERNANDES LOUREIRO DA SILVA 34,0
9157959 MILCA MARTINS LOPES 37,5
9158197 MILENA AUGUSTO 33,5
9158406 OSIAS CATISTA DA SILVA 31,5
9157994 PEDRO FLORIANO NETO 40,0
9158424 RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA 48,0
9158274 REINALDO VENANCIO DO VALLE 36,0
9157838 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA 42,0

Bauru, 11 de julho de 2014.
A COMISSÃO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL

Nº 8666/93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4.364/2014 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Compuway Comercial Ltda - EPP., para revisão do Aparelho medidor de vazão Maxxireader, Modelo 
ML1DP5001O2001Q – Série/SP 04-06-09-00018, desta Autarquia.
Valor Total: R$ 2.890,00 (Dois mil, oitocentos e noventa reais).
Base Legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informações

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP 17012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de Pregão Eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.399/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 075/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de Tubos e Conexões Galvanizados, conforme especificações contidas no Anexo I do 
Edital.
Data de recebimento das propostas: até 30/07/2014, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 30/07/2014, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 30/07/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Márcio Fabiano Battaiola
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 1.785/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 076/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de Motobomba 2 e Mangueira chata para recalque 2, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
Data de recebimento das propostas: 30/07/2014, até às 13:30 horas.
Abertura da Sessão: 30/07/2014, às 13:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 30/07/2014, às 14:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Márcio Fabiano Battaiola
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 065/2013

Processo Administrativo nº 4.287/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 074/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Anagé Comércio de Auto Peças Ltda - EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Baterias para viaturas leves e pesadas, máquinas e 
equipamentos desta autarquia, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Item 01 – 13 Unid. - Bateria de 150 A/h, pólo direito, tensão 12v.
Valor Unitário: R$ 460,00 Marca: KMF / Free Selada
Item 03 – 2 Unid. - Bateria de 60 A/h, pólo esquerdo, tensão 12v.
Valor Unitário: R$ 163,00 Marca: KMF / Free Selada
Item 04 – 33 Unid. - Bateria de 45 A/h, pólo direito, tensão 12v.
Valor Unitário: R$ 142,00 Marca: KMF / Free Selada
Ítem 05 – 22 Unid. - Bateria de 60 A/h, pólo direito, tensão 12v.
Valor Unitário: R$ 163,00 Marca: KMF / Free Selada
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 27/09/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2013

Processo Administrativo nº 4.287/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 074/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Luiz Carlos Costa Bauru – ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Baterias para viaturas leves e pesadas, máquinas e 
equipamentos desta autarquia, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Item 02 – 68 Unid. -  Bateria de 100 A/h, pólo esquerdo, tensão 12v.
Valor Unitário: R$ 349,00 Marca: Cral Free / CL 110 HEF
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura:27/09/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013

Processo Administrativo nº 4.584/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 90/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Dejamir Rodrigues Açougue Eireli - EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Diversos Cortes de Carne, Frango, Peixe, Suíno e 
Embutidos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Ítem 02 – 1.800 Kg - Carne bovina, tipo miolo do alcatra, cortada em bifes, fresca e resfriada; e no máximo 
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, 
atóxico; pesando entre 4 e 6kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3(DECRETO 12486 
DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. número de registro no órgão competente.
Valor Unitário: R$ 17,88 - Marca/Procedência: Frigol / Rodrigues/SIMB nº 0022
Ítem 05 – 800 Kg - Carne bovina, tipo músculo traseiro; peca inteira; fresca e resfriada; e no máximo 
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, 
atóxico; pesando entre 4 e 6kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3(DECRETO 12486 
DE 20/10/78 ) E A NTA-3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E  (MA.2244/97); PORT. 145, de 01/09/98 e 
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suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega. número de registro no órgão 
competente.
Valor Unitário: R$ 10,87 - Marca/Procedência: Frigol/Rodrigues SIMB nº 0022
Ítem 06 – 1.500 Kg - Carne bovina, tipo noix; peca inteira; fresca e resfriada; e no máximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, atóxico; pesando 
entre 4 e 6kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificação no ato 
da entrega número de registro no orgão competente.
Valor Unitário: R$ 13,99 - Marca/Procedência: Frigol/Rodrigues SIMB nº 0022
Ítem 11– 50 Kg - Carne suína, tipo costela com osso, em peca, fresca, acondicionada em saco plástico 
transparente, atoxico, pesando aproximadamente 10 kg, e suas condições deverão estar deacordo com a 
NTA -3(DEC.12486 DE 20/10/78), (MA.2244/97),(LEI 8.208/92 PORT.1210/06 SMS.G) e suas alterações, 
produto sujeito a verificação no ato da entrega, numero de registro no órgão competente.
Valor Unitário: R$ 9,90 - Marca/Procedência: Friela /Rodrigues SIMB nº 0022
ÍTEM 12– 50 Kg - Couro suíno fresco, limpo sem pelo, com característica própria, embalado em sacos 
plásticos transparentes, com 05 kg, devidamente lacrados e identificados, com carimbo ou selo do órgão 
competente.
Valor Unitário: R$ 5,00  Marca/Procedência: Friela /Rodrigues SIMB nº 0022
ÍTEM 13 – 50 Kg - Pé suíno fresco, limpo sem unhas e pelo, com característica própria, embalado em sacos 
plásticos transparentes, com 05 kg, devidamente lacrados e identificados, com carimbo ou selo do órgão 
competente.
Valor Unitário: R$ 5,00 - Marca/Procedência: Friela /Rodrigues SIMB nº 0022
ÍTEM 14 – 30 Kg - Rabo suíno fresco, limpo, com característica própria, embalado em sacos plásticos 
transparentes, com 05 kg, devidamente lacrados e
identificados, com carimbo ou selo do órgão competente.
Valor Unitário: R$ 9,43 - Marca/Procedência: Friela /Rodrigues SIMB nº 0022
ÍTEM 15 – 300 Kg - Bucho bovino, fatiado em tiras de 5cm x 1cm, congelado, com características próprias, 
embalado em plástico transparente, pesando 10 kg,
devidamente lacrado e identificado.
Valor Unitário: R$ 8,66 - Marca/Procedência: Fribordogue /Rodrigues SIMB nº 0022
ÍTEM 17 – 1.000 Kg - Linguica; de frango; preparada com carne não mista, toucinho e condimentos; com 
aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em 
temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno,c/validade mínima de 2 meses 
a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (DECRETO 12.486 DE 
20/10/78), INST. NORMATIVA N°.4, DE 31/03/00,SDA, e suas posteriores alterações; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega.
Valor Unitário: R$ 7,25 - Marca/Procedência: Copacol /Rodrigues SIMB nº 0022
ÍTEM 18 – 800 Kg - Linguica; defumada; tipo calabresa; preparada com carne não mista, toucinho e 
condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; 
mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno,c/validade mínima 
de 2 meses a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (DECRETO 
12.486 DE 20/10/78) INST. NORMATIVA Nº4, DE 31/03/00. SDA, e suas posteriores alterações,produto 
sujeito a verificação no ato da entrega.
Valor Unitário: R$ 7,18 - Marca/Procedência: São Luiz /Rodrigues SIMB nº 0022
ÍTEM 19 – 900 Kg - Linguiça toscana de primeira qualidade, sem gordura bovina, isenta de cartilagens e 
aponevroses, com registro no SIF, SIMB ou SISP. embalagem plástica de 2 a 5 kg, atóxica, com informação 
de peso, data de validade e fabricação, lote, produto e marca.
Valor Unitário: R$ 8,89 - Marca/Procedência: Friela /Rodrigues SIMB nº 0022
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 27/09/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2013

Processo Administrativo nº 4.584/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 90/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: J.E. Rissi Alimentos Eireli
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Diversos Cortes de Carne, Frango, Peixe, Suíno e 
Embutidos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Ítem 01 – 2.000 kg – Carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bifes, fresca e resfriada, e no máximo 
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, 
atóxico; pesando entre 4 e 6kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3(DECRETO 12486 
DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. número de registro no órgão competente.
Valor Unitário: R$ 13,88 - Marca/Procedência: Estrela/J.E Rissi
Ítem 03 – 1.800 Kg - Carne bovina, tipo coxão mole, cortada em bifes, fresca e resfriada; e no máximo 
10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, 
atóxico; pesando entre 4 e 6kgs; suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3(DECRETO 12486 
DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. número de registro no órgão competente.
Valor Unitário: R$ 14,59 - Marca/Procedência: Estrela/J.E Rissi
Ítem 07 – 1.200 Kg - Pescado; merluza; apresentação em filé, sem couro/pele; congelado; limpo; com 
cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando aproximadamente 150g por unidade; embalado em caixa papelão reforçado 
com rótulo, carimbo de inspeção com val. mín.de 60 (sessenta ) dias. a contar da data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA – 9 ( DEC.12.428/78 ) E ( MA.2244/97 ) E ODEC.30.691, 
DE 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento 
administrativo determinados pela secre.agr; unidade deverá conferir se o produto esta conforme nota técnica 
19/09 – dpdc, emb.deve constar peso liq; ( antes do congelamento ) e o peso bruto após congelamento.
Valor Unitário: R$ 8,61 - Marca/Procedência: Iglu Pescados
Ítem 08 – 1.500 Kg - Pescado; pescada branca apresentação em filé, sem couro/pele; congelado; limpo; 
com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, pesando aproximadamente 150g por unidade; embalado em caixa papelão reforçado 
com rótulo, carimbo de inspeção com val. min.de 60 (sessenta ) dias. a contar da data da entrega; e suas 

condições deverão estar de acordo com a NTA – 9 ( DEC.12.428/78 ) E ( MA.2244/97 ) E ODEC.30.691, 
DE 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento 
administrativo determinados pela secre.agr; unidade deverá conferir se o produto esta conforme nota técnica 
19/09 – dpdc, emb.deve constar peso liq;( antes do congelamento ) e o peso bruto após congelamento.
Valor Unitário: R$ 8,61 - Marca/Procedência: Iglu Pescados
Ítem 09 – 1.800 Kg - Lombo suíno em peça de primeira qualidade, que não seja matriz, limpo, sem 0ssos, 
sem pele, pouca gordura, pesando em média 5 kg cada peça, embaladas à vácuo, congeladas à 18 graus 
celcius (-), isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas pelo ministério da 
agricultura. embalados em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.
Valor Unitário: R$ 10,52 Marca/Procedência: Estrela
ÍTEM 16 – 800 Kg - Carne seca/charque) carne bovina de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, 
pouca gordura, sem pelancas, com peso médio de 03 kg cada peça, embaladas à vácuo, resfriadas, isentas 
de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais(físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas pelo ministério da agricultura, 
embaladas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.
Valor Unitário: R$ 12,27 -  Marca/Procedência: Padrão
ÍTEM 20 – 3.600 Kg - Coxa e sobrecoxa de frango. o produto deverá estar de acordo com a NTA 03 e 
NTA 76 (decreto 12.486 de 20/10/78) e M.A 22444/97, constando obrigatoriamente registro no SIF/SIMB/
DISPOA/SISP; frango semi-processado; de 1ª qualidade; coxa e sobre coxa, partes inteiras, sem tempero, 
congelado, sem manchas e parasitas. aparência: aspecto, cor, sabor e odor característicos; embalagem 
primária acondicionado em saco plástico, atóxico, resistente, pesando entre 01(um) kg ou 02(dois) kg. 
embalagem secundária: caixa de papelão lacrada pesando entre 10 kg e 20 kg. 
Valor Unitário: R$ 4,89 -  Marca/Procedência: Rigor
ÍTEM 21 – 2.800 Kg - File de peito de frango. o produto deverá estar de acordo com a NTA 03 e NTA 
76 (decreto 12.486 de 20/10/78) e M.A 22444/97, constando obrigatoriamente registro no SIF/SIMB/
DISPOA/SISP; frango semi-processado; de 1ª qualidade; peito; sem osso e sem pele; partes inteiras; 
sem tempero, congelado, sem manchas e parasitas. aparência: aspecto, cor, sabor e odor característicos; 
embalagem primária: acondicionado em saco plástico; atóxico; resistente; pesando entre 01(um) kg ou 02 
(dois) kg. embalagem secundária: caixa de papelão lacrada pesando entre 10 kg e 20 kg. 
Valor Unitário: R$ 7,89 - Marca/Procedência: Rigor
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 27/09/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2013

Processo Administrativo nº 4.584/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 90/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Sabor e Saúde Indústria e Comércio de Formulados Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Diversos Cortes de Carne, Frango, Peixe, Suíno e 
Embutidos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Ítem 04 – 1.800 Kg - Carne bovina, tipo coxão duro; peça inteira; fresca e resfriada; e no máximo 10% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, atóxico; 
pesando entre 4 e 6kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3(DECRETO 12486 DE 
20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. número de registro no órgão competente.
Valor Unitário: R$12,00 - Marca/Procedência: Bigboi
Ítem 10 – 50 Kg - Bacon suíno defumado de primeira qualidade, em mantas, limpo, pouca gordura, pesando 
em média 4,5 kg cada peça, resfriadas, isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas) 
inspecionadas pelo ministério da agricultura. embaladas em caixas de papelão em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas.
Valor Unitário: R$ 10,53 Marca/Procedência: Estrela
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 27/09/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2013

Processo Administrativo nº 8.139/2012 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 94/2012
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Comercial Concorrent Eireli - EPP 
2-ª Classificada                                                           
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
***Lote 01: Ítens nº 01 ao 09 – Preparado sólido, artificial, para refresco, diversos sabores.
-Ítem 01 – 700 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor limão, em embalagens com 01 kg 
cada, com estimativa de consumo mensal de 46 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 02 - 700 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor abacaxi, em embalagens com 01 kg 
cada, com estimativa de consumo mensal de 46 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 03 - 700 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor maracujá, em embalagens com 01 kg 
cada, com estimativa de consumo mensal de 46 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 04 – 600 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor morango, em embalagens com 01 kg 
cada, com estimativa de consumo mensal de 40 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 05 - 600 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor guaraná, em embalagens com 01 kg 
cada, com estimativa de consumo mensal de 40 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 06 – 800 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor uva, em embalagens com 01 kg cada, 
com estimativa de consumo mensal de 40 kg.
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Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 07 - 500 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor Pêssego, em embalagens com 01 kg 
cada, com estimativa de consumo mensal de 30 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 08 – 500 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor Goiaba, em embalagens com 01 kg 
cada, com estimativa de consumo mensal de 30 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
-Ítem 09 – 500 quilo - Preparado sólido, artificial, para refresco, sabor Tangerina, em embalagens com 01 
kg cada, com estimativa de consumo mensal de 30 kg.
Marca: Sustentare - Valor Unitário: R$ 5,11
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 27/09/2013. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2013

Processo Administrativo nº 5.270/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 108/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Lacre Hahnemann Eireli EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Lacres Anti Fraude, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
- Lote 01:  Ítem nº 01 –  LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL.
Ítem 01 – 30.000 - Unidade – LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL COM 
TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO DO DAE 
EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE 68.901 A 98.900, PARA HIDRÔMETROS DE 3 m3/h OU 
3/4”, COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE.
Valor Unitário: R$ 0,47 - Marca/Modelo: Hahnemann/AF34AZ
- Lote 02:  Ítem nº 02 –  LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA
Ítem 01 – 7.000 - Unidade – LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA COM 
AS HÓSTIAS, COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM 
LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS E 20.001 A 27.000, PARA HIDRÔMETROS 
DE 3m3/h OU 3/4”, COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE.
Valor Unitário: R$ 0,47 - Marca/Modelo: Hahnemann/AF34VM
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 12/12/2013  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2014

Processo Administrativo n.º 7.757/2.013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 008/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: Rede LK de Postos Ltda
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL, COMUM), 
ATRAVÉS DE ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, conforme especificações contidas no Anexo 
I do Edital.
Ítem 03 – Etanol Comum – Valor Unitário: R$ 1,787 – 
Taxa de Desconto: 1,00 % 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 24/03/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2014

Processo Administrativo n.º 7.316/2.013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 009/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: Ecociência Comércio e Reciclagem de Materiais de Construção Ltda – ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de terra vermelha de 1ª qualidade, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
- Ítem nº 01 –  Terra vermelha
Ítem 01 – 22.000 – M³ – Terra vermelha de 1ª (primeira) qualidade.
Observações:
1) O material deve estar livre de impurezas, sujeiras e material orgânico.
2) Toda entrega deverá ser acompanhada e inspecionada por funcionário indicado pela Divisão Técnica, 
conforme especificação técnica abaixo:
- Material de 1ª categoria/qualidade, compreendem os solos em geral de natureza residual ou sedimentar, 
seixos rolados ou não, e rochas em adiantado estado de decomposição, com fragmentos de diâmetro 
máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Compreende ainda as pedras 
soltas, rochas fraturadas em blocos maciços de volume inferior a 0,50 m³, rochas brandas, isto é, materiais 
escaváveis pela lâmina de um trator de esteira ou outro equipamento convencional de terraplenagem. Então 
nesta categoria os solos normais, de predominância argilosa, siltosa ou arenosa, e pedregulhos e pedras.
Valor Unitário: R$ 21,50 – Procedência: Ecociência
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 24/03/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014

Processo Administrativo nº 5.972/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 120/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Tecniagua Soluções em Tratamento de Água Ltda -EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Ortopolifosfato em base seca, a ser entregue em 
solução aquosa, de poli e orto fosfatos, para tratamento de água, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.

- Lote 01:  Ítem nº 01 – Ortopolifosfato:
Ítem 01 – 36 Tonelada - ORTOPOLIFOSFATO em base seca, a ser entregue em solução aquosa, de poli e 
orto fosfatos inorgânicos, atóxico, inodoro, insípido e anti corrosivo, específico para uso em água potável, 
com capacidade sequestrante de metais como ferro, manganês e cobre, e de alcalino-terrosos como o cálcio 
e magnésio, com a seguinte composição química da solução aquosa, conforme abaixo:     
Concentração de 53 a 55% em peso (840g/l);
Líquido viscoso, incolor, sem turbidez, sem depósitos e isento de materiais em suspensão;
Sódio – mínimo 20%;
P2O5: mínimo de 33%;
Densidade a 20°C: 1,55 g/cm3 +/- 0,05;
Equivalência de 36 toneladas de produto em base seca de aproximadamente 42.850 litros do produto em 
solução aquosa;
pH: 5,0 +/- 0,5;
Metais pesados:
Arsênio: máximo 0,6 mg/L;
Cadmio: < 0,05%;
Chumbo: < 0,05%;
Cobre: < 0,05%.
Valor Unitário: R$ 15.805,55 - Marca/Modelo: Econox     
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 01/04/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2014

Processo Administrativo nº 7.029/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 014/2014
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: Fundição Ayoub Ltda - ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Junta Gibault de ferro fundido dúctil de diâmetros 
diversos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 24/03/2014 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
- Lote 01:  Ítens nº 01 ao 20 –  Junta Gibault:
Ítem 01 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima de 
1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de PVC/PBA DN: 100 mm DE: 110 mm (4”) para tubo de FºFº 
DN: 100 mm DE: 118mm (diâmetro interno da junta: 110 mm x 118 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 95,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 02 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima de 
1,6 Mpa, contínua, para tubo de FºFº DN: 100 mm DE: 118 mm (4”) (diâmetro interno da junta: 118 mm). 
Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 95,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 03 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 120 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima de 
1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 100 mm DE: 118 mm (4”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 100 mm DE: 122 mm (diâmetro interno da junta: 118 mm x 122 mm). Norma 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação. 
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.    
Valor Unitário: R$ 95,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 04 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima de 
1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de PVC/PBA DN: 125 mm DE: 140mm (5”) para tubo de FºFº 
DN: 125 mm DE: 144 mm (diâmetro interno da junta: 140 mm x 144 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 12 (doze) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 110,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 05 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
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de seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima 
1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 125 mm DE: 144 mm (5”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 125 mm DE: 153 mm (diâmetro interno da junta: 144 mm x 153 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$110,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 06 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima de 
1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de PVC/PBA DN: 140 mm DE: 160 mm (6”) para tubo de FºFº 
DN: 150 mm DE: 170 mm (diâmetro interno da junta: 160 mm x 170 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta Gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; 
c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.              
Valor Unitário: R$125,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 07 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha e 
seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima de 
1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 170 mm (6”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 150 mm DE: 182 mm (diâmetro interno da junta: 170 mm x 182 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$125,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 08 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima 
de 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo FºFº DN: 200 mm DE: 222 mm (8”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 200 mm DE: 235 mm (diâmetro interno da junta: 222 mm x 235 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso. 
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 210,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 09 – 30 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima 
1,6 Mpa, contínua, para tubo de FºFº DN: 200 mm DE: 222 mm (8”) (diâmetro interno da junta: 222 mm). 
Norma: ABNT – NBR 14243. 
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.                
Valor Unitário: R$ 210,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 10 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal  de 1,6 Mpa, 
contínua, para tubo de FºFº DN: 250 mm DE: 274 mm (10”) (diâmetro interno da junta: 274 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 290,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 11 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 250 mm DE: 274 mm (10”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 250 mm DE: 285 mm (diâmetro interno da junta: 274 mm x 285 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 

nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$290,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 12 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 250 mm DE: 274 mm (10”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 250mm DE: 295 mm (diâmetro interno da junta: 274 mm x 295 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.         
Valor Unitário: R$ 290,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 13 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 Mpa, 
contínua, para tubo de FºFº DN: 300 mm DE:326 mm (12”) (diâmetro interno da junta: 326 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar  nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número dessa norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação. 
Valor Unitário: R$ 344,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 14 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 326 mm (12”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 300 mm DE: 360 mm (diâmetro interno da junta: 326 mm x 360 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.   
Valor Unitário: R$ 344,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 15 – 20 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, Pressão Nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 326 mm (12”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 300 mm DE: 365 mm (diâmetro interno da junta: 326 x 365 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso. 
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.                 
Valor Unitário: R$ 344,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 16 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 Mpa, 
contínua, para tubo de FºFº DN: 600 mm DE: 638 mm (24”) (diâmetro interno da junta: 638 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 915,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 17 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 450 mm DE: 485 mm (18”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 450 mm DE: 495 mm (diâmetro interno da junta: 485 mm x 495 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 470,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 18 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 150 mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima 
de 1,6 Mpa, para adaptação (transição) de tubo de ferro DN: 125 mm DE: 135 mm (5”) para tubo de FºFº 
DN: 150 mm DE: 170 mm (diâmetro interno da junta 125 mm x 170 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
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considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 12 (doze) meses de fabricação.         
Valor Unitário: R$ 125,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 19 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 450 mm DE: 485 mm (18”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 400 mm DE: 440 mm (diâmetro interno da junta 485 mm x 440 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243. 
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada ( luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso..
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 410,00 - Marca/Modelo: Ayoub
Ítem 20 – 10 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha de 
seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 Mpa, 
para adaptação (transição) de tubo FºFº DN: 300 mm DE: 326 mm (12”) para tubo de Cimento Amianto 
(fibrocimento) DN: 300 mm DE: 350 mm (diâmetro interno da junta: 326 mm x 350 mm). Norma: ABNT 
– NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação. 
3) Serão aceitos materiais com no máximo 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 344,00 - Marca/Modelo: Ayoub
- Lote 02:  Ítens nº 21 ao 22 –  Junta Gibault:    
Ítem 21 – 14 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 350 mm DE: 378 mm (14”) para tubo de Cimento 
Amianto (fibrocimento) DN: 350 mm DE: 395 mm (diâmetro interno da junta: 378 mm x 395 mm). Norma: 
ABNT – NBR 14243. 
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação. 
3) Serão aceitos materiais com no máximo 24 (vinte e quatro) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 387,00 - Marca/Modelo: Ayoub     
Ítem 22 – 14 Peça - JGI – JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal de 1,6 
Mpa, para adaptação (transição) de tubo de ferro FºFº DN: 350 mm DE: 378 mm (14”) para tubo de ferro 
DN: 350 mm DE: 400 mm (diâmetro interno da junta: 378 mm x 400 mm). Norma: ABNT – NBR 14243.
1) Parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-flanges + parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca, 20 mm para cada parafuso.
2) A luva central e os contra-flanges devem apresentar nas suas superfícies externas, de forma visível e 
indelével, no mínimo, as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro 
nominal; c) pressão nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação. 
3) Serão aceitos materiais com no máximo 12 (doze) meses de fabricação.
Valor Unitário: R$ 387,00 - Marca/Modelo: Ayoub     
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 28/03/2014
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CONVOCAÇÃO
MOTOFRETE

Ficam convocados todos os titulares e condutores auxiliares do transporte de MOTOFRETE, a 
comparecerem nas dependências da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru 
– EMDURB - no SETOR DE FISCALIZAÇÃO, localizado no Terminal Rodoviário, Sala de 
Fiscalização da GTE entre os dias 14/07/2014 a 31/07/2014, das 08h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h00, 
para realização de vistoria técnica no veículo e renovação do respectivo Alvará de Autorização para o 
exercício da atividade no ano de 2014, munidos dos documentos abaixo discriminados:
Documentos (cópia e original):
01 - Comprovante de endereço atualizado;
02 - Ficha de Inscrição Municipal completa (Internet);
03 - Certidão negativa de débitos mobiliários (poupatempo);
04 - Documento indicando os condutores auxiliares, quando for o caso;
05 - Recolher na EMDURB a taxa do Alvará - R$ 61,48 (sessenta e um reais e quarenta e oito centavos);
06 - Cópia do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV) em vigência na categoria  
aluguel;
07 - Seguro DPVAT quitado
08 - Certidão negativa de restrição veicular emitida pelo DETRAN-SP (Internet);
09 - Atualização de todo e qualquer documento que sofreu alteração.
10- Apresentar contrato de comodato, caso o veiculo, não esteja em sua propriedade.
Em caso de pessoa juridica, apresentar também:
01- Comprovante inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica – CNPJ
02- Certidão Comprobatoria de regularidade fiscal expedida pela Prefeitura Municipal
O recadastramento deverá ser efetuado pelo Condutor Titular e na sua impossibilidade por meio de 
procuração com firma reconhecida.
Para o recadastramento de Condutor Auxiliar, apresentar os seguintes documentos: ficha de Inscrição 
Municipal completa, certidão negativa de débitos mobiliários,  comprovante de endereço. Havendo 
inclusão de condutor auxiliar no sistema, além dos documentos acima mencionados que forem pertinentes 
ao condutor, deverá apresentar CNH (exerce atividade remunerada e curso de Motofretista), Certidão 
Negativa Criminal (Fórum)  e 01(uma) foto 3x4.
O veículo somente será aprovado na Vistoria Técnica da EMDURB se estiver em perfeito estado de 
funcionamento, segurança e higiene e não possuir qualquer dano em sua estrutura.
No ato da vistoria, o autorizatário deverá apresentar 01 (um) jaleco aprovado pelo INMETRO na cor 
“VERMELHA” com  porta crachá no lado direito medindo no mínimo 10 x 7 cm  e 01 (UM) capacete com 
dispositivo retrorefletivo de segurança conforme resolução nº. 356 do CONTRAN.
A inércia total do titular no período, acarretará em penalidades previstas em lei, inclusive a CASSAÇÃO 
DA AUTORIZAÇÃO.
Fica dispensado da apresentação dos documentos os motofretistas que efetuaram o cadastro na atividade 
neste ano de 2014.
Bauru,  07 de julho de 2014.

EWERTON  MUSSI HUNZICKER
DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2014 – AGENTE DE TRANSPORTE
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
Bauru/SP por determinação do seu Presidente, torna público, na forma prevista no Art. 37 da Constituição 
Federal, a abertura de PROCESSO SELETIVO para o preenchimento de 01 (uma) vaga do cargo de 
AGENTE DE TRANSPORTE, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando-se o limite 
de 5% de vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, previsto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, publicado no DOU de 21/12/1999, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, publicado na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004, constituindo a regulamentação do processo 
seletivo o presente edital e instruções que o integram.
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares citados em 
seu caput.
1.2 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga no cargo de AGENTE DE 
TRANSPORTE, atualmente existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que vierem a vagar ou forem criadas durante a 
vigência deste processo seletivo.
1.3 A seleção de que trata este edital será composta de uma única fase - Prova Objetiva.
1.4 O candidato portador de necessidades especiais poderá participar do Processo Seletivo, desde que o 
grau de incapacidade não prejudique o pleno desempenho das atribuições do cargo.
2.  DO CARGO:
2.1 CARGO: AGENTE DE TRANSPORTE
2.2 JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo que a escala de trabalho 
ocorrerá de acordo com as necessidades da Empresa.
2.3 REMUNERAÇÃO: R$ 1.410,58 (um mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos). O 
valor mencionado refere-se à data base de Março de 2014, além do benefício de Vale Alimentação mensal 
no valor de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).
2.4 REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
2.4.1 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.
2.4.2 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO: Categoria A e B.
2.5 DO REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT.
2.6 VAGAS: 1 (uma)
2.7 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desenvolver pesquisas das áreas afins, bem como elaborar mapas, 
relatórios e croquis, coletando dados necessários ao planejamento e operação do Sistema Viário e Transporte 
de passageiros; executar tabulação de pesquisa, tanto em meio digital, quanto por modo manual; levantar 
dados para a realização de estudos sobre a necessidade ou  não de implantação de obstáculos e outros tipos 
de sinalização;  levantar dados necessários ao controle e medição dos veículos vinculados ao sistema de 
transporte de passageiros, tais como odômetro, catraca, bilhetagem eletrônica, câmeras e gprs; executar 
pequenos serviços administrativos e tarefas correlatas; levantar dados referentes a frota dos veículos 
vinculados ao sistema de transporte de passageiros, tais como: área interna, sinalização, cumprimento de 
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normas, entre outros; percorrer todos os semáforos, diariamente, para verificar possíveis irregularidades, 
comunicando-se com a manutenção, a fim de efetuar os devidos reparos; vistoriar a sinalização viária, 
anotando as irregularidades observadas e encaminhando-as aos encarregados para tomar as devidas 
providências.
2.8 COMPETÊNCIAS PESSOAIS DO CARGO: Trabalhar em equipe, ter iniciativa, ter proatividade, ter 
objetividade, ter responsabilidade e demonstrar organização.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.1.1 TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, da Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). O candidato que desejar concorrer à 
isenção da taxa de inscrição deverá atentar-se às instruções descritas do item 3.2 ao item 3.2.7.
3.1.2 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico, www.emdurb.com.br, 
solicitada no período das 08h00 do dia 11 de Agosto de 2014 às 16h00 do dia 15 de Agosto de 2014, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
3.1.3 Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br, durante 
o período e horário determinados no subitem 3.1.2, e após ler e aceitar as condições estabelecidas nesta 
Edital, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.
3.1.4 Após a efetiva transmissão dos dados pessoais pela Internet, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar qualquer tipo de alteração em sua ficha de inscrição.
3.1.5 As alterações da ficha de inscrição que se fizerem necessárias, deverão ser solicitadas pessoalmente 
pelo próprio requerente, ou por meio de procuração, mediante a entrega do respectivo mandato (modelo 
sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do candidato e do 
procurador, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para cada 
candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida no Setor de Atendimento da EMDURB, 
localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 
08h30 do dia 11 de Agosto de 2014 às 16h30min do dia 15 de Agosto de 2014.
3.1.6 Será de responsabilidade do candidato a impressão do boleto bancário, bem como efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite para o encerramento das inscrições previsto no subitem 3.1.2.
3.1.7 O candidato que realizar a inscrição somente poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por 
boleto bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.
3.1.8 A EMDURB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por  motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas. 
3.1.9 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento 
da inscrição do candidato, verificada a irregularidade, a qualquer tempo, descabendo qualquer recurso. 
3.1.10 Ao inscrever-se, o candidato estará declarando em ficha de inscrição, sob pena de responsabilidade 
civil e criminal, satisfazer as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da posse;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei que, após aprovação no Processo 
Seletivo e no ato da contratação, irá satisfazer as condições exigidas para o provimento do cargo. 
3.1.11 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se 
aprovado, sendo que a não apresentação implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.1.12 Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste 
edital, seja verificada em qualquer etapa do presente processo seletivo ou após a contratação, implicará na 
eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem prejuízo das 
cominações legais.
3.1.13 A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição, salvo mediante a não realização do Processo Seletivo, ocasião em que a responsabilidade pela 
devolução recairá sobre a EMDURB.
3.1.14 A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida tem data de divulgação prevista para o 
dia 23 de Agosto de 2014, no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
3.2 ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO: Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, os 
candidatos que comprovarem com documentação, a doação de sangue realizada a partir de Fevereiro de 
2014.
3.2.1 O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível na ficha do Formulário 
de Inscrição durante o período de inscrição, conforme previsto no subitem 3.1.2.
3.2.2 O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá preencher total e 
corretamente o requerimento de constante do Formulário de Inscrição, e ao transmitir os dados pela Internet 
receberá uma mensagem informando que o requerimento foi enviado com sucesso, em seguida o candidato 
deverá atender as demais etapas previstas no subitem 3.2.3 Não haverá impressão de boleto bancário para 
essa opção.
3.2.3 O candidato que optou pela inscrição da solicitação de isenção da taxa de inscrição após o envio dos 
dados pela Internet, deverá: 
a) Comparecer ao Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, 
Jd. Santana, piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 08h30 do dia 11 de Agosto de 2014 às 
16h30min do dia 15 de Agosto de 2014, a fim de protocolar o documento original ou a cópia autenticada 
em cartório do comprovante da condição de doação de sangue, nas condições previstas no subitem 
3.2.4, que ficará acostado ao processo para análise da Comissão Examinadora. 
b) O pedido deverá ser endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 004/2014 – 
EMDURB, com a cópia da inscrição gerada pela Internet, contendo o número de inscrição obtido. 

3.2.4 Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
declaração firmada em papel timbrado do hospital (via original ou cópia autenticada em cartório da 
mesma), ou cópia autenticada em cartório da carteira de doador de sangue, contendo o nome completo 
e o número de identidade do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do 
responsável do setor / área / departamento responsável.
3.2.5 Será permitido que o protocolo do comprovante de doação de sangue seja realizado por procuração 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado do respectivo comprovante de 
doação de sangue, bem como, a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para 
cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
3.2.6 O candidato que deixar de comprovar a condição de doador no prazo estipulado, terá sua inscrição 
automaticamente excluída do processo seletivo, e não poderá interpor recurso em face desta situação.
3.2.7 A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com data prevista para o dia 23 de 
Agosto de 2014.
4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
4.1 Aos portadores de necessidades especiais, em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 37, da 
Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, 
publicado no DOU de 21/12/99, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, publicado 
na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004 serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas previstas para o 
cargo, ou as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade deste processo seletivo, nos casos 
em que houver compatibilidade entre a deficiência de que são portadoras e a função a ser exercida.
4.2 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do processo seletivo, em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização 
das provas.
4.3 O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, assim não será considerado 
e, portanto, não poderá interpor recurso em face desta situação.
4.4 O candidato que declarar ser portador de necessidades especiais deverá apresentar requerimento 
protocolado no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário 
– Praça João Paulo II, s/n°, Jardim Santana, das 8h30 do dia 11 de Agosto de 2014 às 16h30min do dia 
15 de Agosto de 2014, anexando atestado médico com parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência, com expressa referência à Classificação Internacional de Doença – CID.
4.5 As solicitações de inscrição na condição de portador de deficiência serão concedidas, após
análise, se em conformidade com o Decreto nº 5.296/04 em seu Art. 5 § 1º.
4.6 Se a pessoa portadora de deficiência necessitar de tratamento diferenciado para participar do 
processo seletivo, deverá requerê-lo através de requerimento protocolado no Setor de Atendimento da 
EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, 
das 8h30 do dia 11 de Agosto de 2014 às 16h30min do dia 15 de Agosto de 2014, anexando atestado 
médico com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, com expressa referência à 
Classificação Internacional de Doença – CID e indicando as condições especiais de que necessita, sendo 
que a falta desta requisição, seja qual for o motivo alegado, poderá ocasionar a impossibilidade do candidato 
portador da necessidade especial realizar o processo seletivo.
4.7 Será permitido que as solicitações constantes das cláusulas 4.4 e 4.6 sejam realizadas por procuração 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado de atestado médico conforme o 
disposto no item 4.4 e 4.6, bem como, a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo 
que, para cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
4.8 Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
4.9 Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento da 
vaga prevista, esta será preenchida pelo próximo candidato aprovado.
4.10 Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar 
a incompatibilidade do candidato de exercer as atribuições do cargo, o candidato será automaticamente 
eliminado do processo seletivo, sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação especial, 
ou, em caso de inexistência, da lista geral.
4.11 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria e/ou readaptação do cargo.
4.12 A relação de portadores de necessidades especiais que tiverem a inscrição indeferida, será publicada 
no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com data prevista 
para o dia 23 de Agosto de 2014, salientando que, as inscrições que forem indeferidas como portadores de 
necessidades especiais, serão consideradas como livre concorrência.
5. DA PROVA OBJETIVA
5.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público AGENTE DE TRANSPORTE, 
constará de uma única fase - Prova Objetiva.
5.2 De caráter eliminatório e classificatório, consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com 
cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta e que valerá 1 (um) ponto cada. As questões 
versarão sobre os programas contidos no Anexo II deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento 
do candidato para o desempenho do cargo, sendo 10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa e 10 (dez) 
questões de Matemática, equivalentes ao Ensino Médio, 10 (dez) questões de Noções de Informática, 10 
(dez) questões de Atualidades, sendo esta última a partir de Julho de 2013.
5.2.1 A avaliação da prova será feita na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta), sendo desclassificado o candidato 
que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, ou seja, 20 (vinte) pontos.
5.2.2 A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14 de Setembro de 2014 no período da 
manhã. A convocação para a Prova Objetiva dos candidatos com inscrições deferidas tem publicação 
prevista para o dia 04 de Setembro de 2014 no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.
emdurb.com.br. 
5.2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local com uma hora de antecedência, munidos de caneta azul 
ou preta, lápis e borracha, sendo que às 8h00 os portões serão fechados e não será permitida a entrada 
de qualquer candidato após este horário sob nenhuma hipótese, ficando os retardatários e os ausentes 
automaticamente desclassificados do concurso.
5.2.4 Os candidatos deverão apresentar documento original de identidade com foto (Registro Geral, 
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de Habilitação), em estado de 
conservação que permita sua identificação e o comprovante de inscrição (boleto com comprovante de 
pagamento ou protocolo do requerimento de isenção de taxa). Não serão aceitos protocolos ou cópias 
reprográficas, mesmo que autenticadas.
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5.2.5 A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas e o candidato só poderá retirar-se do local de 
aplicação da prova, após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do horário do seu início, devendo entregar 
ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
5.2.6 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível.
5.2.7 O preenchimento do Cartão de Respostas, sendo este o único documento válido para a correção 
da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão 
de Respostas por erro do candidato, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência 
de fatores de ordem técnica que possam prejudicar a sua avaliação.
5.2.8 Ao término da prova, os 2 (dois) últimos candidatos somente poderão deixar a sala em conjunto, para 
que, juntamente com o fiscal, seja feita o lacre do malote de provas.
5.2.9 Será desclassificado, também, o candidato que:
a) Não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início;
b) For surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de 
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal acompanhante;
d) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
e) Portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova;
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
g) Não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas ou qualquer outro material de 
aplicação das provas;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões da prova e no Cartão de respostas.
5.2.10 Durante as provas não será tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas: consultas 
bibliográficas de qualquer espécie, utilização de livros, notas e impressos. É, expressamente, proibida a 
utilização de agendas eletrônicas ou similares, calculadoras, tablets, microcomputadores portáteis, telefone 
celular, BIP ou qualquer aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário para a 
realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser mantidos desligados durante a realização da 
prova e os bonés e relógios deverão ser retirados.
5.2.11 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir do 
processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses dos itens 5.2.9 e 
5.2.10, tomando as medidas saneadoras necessárias.
5.3 Em caso de anulação de questões ou de alteração das respostas divulgadas, os Cartões de Respostas 
serão corrigidos de acordo com o Gabarito Oficial definitivo, a ser republicado após análise de recursos.
5.3.1 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 
realizarem a prova, independentemente de interposição de recurso.
5.4 O Gabarito Oficial da Prova Objetiva tem publicação prevista para o dia 16 de Setembro de 2014 no 
endereço eletrônico www.emdurb.com.br e no Diário Oficial do Município. O Caderno de Questões tem 
publicação prevista para o dia 16 de Setembro de 2014 no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
5.5 As condições de saúde do candidato no dia da aplicação da Prova Objetiva serão de sua inteira 
responsabilidade.
5.5.1 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar e será eliminado do Processo Seletivo.
5.6 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante o período de realização da prova deverá 
manifestar-se antecipadamente e, no dia e horário da aplicação da prova levar um(a) acompanhante que 
ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata 
nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
5.6.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança deverá 
permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto (maior de 18 anos) 
responsável, indicado(a) pela candidata.
5.7 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pelo Diário Oficial do Município e/ou por meio 
da Internet, a publicação de todos os atos e editais referentes a este Processo Seletivo.
5.8 Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou repetição da Prova Objetiva. O candidato não poderá 
alegar desconhecimento acerca da data, local e horário de realização da prova como justificativa de sua 
ausência. O não comparecimento do candidato para realização da prova caracterizará como desistência do 
mesmo e resultará em sua eliminação do processo seletivo.
6. DO RESULTADO FINAL
6.1 A nota final da Prova Objetiva tem data de divulgação prevista para o dia 30 de Setembro de 2014 
no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
6.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.
6.3 Na hipótese de igualdade de nota terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto no artigo 27, § único, da Lei nº 10.741/03 
– Estatuto do Idoso.
b) Obtiver maior nota em Matemática;
c) Maior número de filhos menores de 18 anos;
d) Maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
7. DOS RECURSOS
7.1 Será admitido recurso quanto ao Indeferimento das Inscrições, ao Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 
e Classificação Final do Processo Seletivo.
7.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia seguinte à data 
em que foram realizadas as publicações, consoante item 7.1.
7.3 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à COMISSÃO EXAMINADORA DO 
PROCESSO SELETIVO N° 004/2014 e protocolado no Setor de Atendimento da EMDURB - Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Praça João Paulo II s/nº - Jardim Santana, piso 
térreo do Terminal Rodoviário, no horário das 8h30min às 16h30min.
7.4 Será permitido que o recurso seja realizado por procuração mediante a entrega do respectivo mandato 
(modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do candidato e 
do procurador, bem como, a apresentação de documento de identidade do procurador sendo que, para cada 
candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
7.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. Os recursos interpostos fora do prazo 
não serão aceitos, sendo considerada, para tanto, a data de seu protocolo no setor competente da EMDURB.

7.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telegrama e Internet ou outro meio que não seja 
o especificado no Edital.
7.7 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão.
7.8 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) referente(s) à(s)
mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos ao mesmo cargo.
7.9 A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
8. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO
8.1 O candidato somente será investido no emprego, se atender as seguintes exigências:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;
b) Apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos no item 2.4 deste edital, incluindo, os 
seguintes: 
- Carteira Nacional de Habilitação, categorias A e B;
- Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido a justificação na forma 
da lei;
- Quitação com o Serviço Militar;
- CPF e RG;
- Comprovante de Escolaridade (Certificado de conclusão do Ensino Médio e/ou Histórico Escolar que 
comprovem a conclusão do Ensino Médio);
- Duas fotos 3X4 recentes;
- Declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela Lei;
- Atestados de antecedentes criminais;
- Certidão de nascimento, e ainda, se for o caso, certidão de casamento e de nascimento dos descendentes;
- Demais documentos necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
c) Não registrar antecedentes criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
d) Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação;
e) Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, onde o 
médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar exames complementares 
às custas do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – Atestado de Saúde 
Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado, para a função de Agente de 
Transporte;
f) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do artigo 
14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.
8.2 Não serão nomeados ex-servidores/ex-empregados públicos demitidos por justa causa e/ou exonerados 
a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, em qualquer ramo do setor público, bem como os 
candidatos que tenham sido condenados por crimes contra a Administração Pública.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O ato de inscrição importa o conhecimento das presentes instruções e a aceitação total das condições do 
PROCESSO SELETIVO, nos termos do edital.
9.2 Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, a exemplo de convocações, avisos e resultados, serão 
publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.3 O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data em que for publicada 
a homologação final dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da EMDURB.
9.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para 
a Prova Objetiva e as demais etapas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou 
aviso publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.5 A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, fazendo a convocação 
conforme a sua necessidade e conveniência.
9.6 Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo.
9.7 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e dados para contato, junto ao órgão realizador, inclusive após o resultado final.
9.8 A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, decorrente:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) correspondências recebidas por terceiros.
9.8.1 O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones para contato enviando mensagem eletrônica 
para o e-mail emdurb@emdurb.com.br ou através do telefone (14) 3233-9076.
9.9 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidato, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.
9.10 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, não se responsabiliza 
de qualquer modo pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a realização das 
provas, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou posse do 
candidato, quando da realização das etapas do presente processo seletivo.

Bauru, 12 de Julho de 2014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2014 – AGENTE DE TRANSPORTE
ANEXO I – MODELO DE PROCURAÇÃO 

Eu ,________________________________________________________________RG. 
_______________________, CPF________________________ nomeio o (a) Sr. (a) _________________
_____________________________________________ 
RG.________________________, CPF. _____________________ meu procurador (a), dando plenos 
poderes para que possa protocolar documentos ou recursos conforme o disposto nos itens do Edital do 
Processo Seletivo n° 004/2014 para preenchimento de vaga de Agente de Transporte da EMDURB.

_____________, _____ de _____________ de ________.
                             (Local)          (dia)                 (mês)                  (ano)                             

_________________________               _________________________
Assinatura do Outorgante                         Assinatura do Outorgado
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA DA PROVA PORTUGUÊS
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. Reconhecimento de classes de palavras: nome, 
pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e 
verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: composição 
e derivação. Termo da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período coordenação e subordinação. 
Semântica: sinonímia e antonímia. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Leitura e interpretação 
de textos.
OBS: SERÃO CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA ÚLTIMA REFORMA 
ORTOGRÁFICA DA LÍNGUA PORTUGUESA.

PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA
Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples e composta; equação 
do 1º e 2º grau; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos, conjuntos, progressão aritmética, progressão geométrica, relações 
trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, geometria analítica, noções de estatística, juros 
simples e compostos. Raciocínio lógico.

PROGRAMA DA PROVA DE ATUALIDADES
Cultura geral. História do Brasil e Internacional. Geografia e Geopolítica do Brasil e Internacional.
Fatos referentes ao cotidiano, que englobam acontecimentos políticos, econômicos, sociais, culturais, 
educacionais, tecnológicos, esportivos, da saúde e do meio ambiente, relevantes aos contextos municipal, 
nacional e internacional, ocorridos a partir de 01 de Julho de 2013.

PROGRAMA DA PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de infor-
mática. Conceitos de hardware e software. Edição de texto, planilhas e apresentações. Noções de sistema 
operacional. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Inter-
net e Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.

ANEXO III - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

OCORRÊNCIA DATA
1ª publicação do Edital 12/07/2014
2ª publicação do Edital 15/07/2014
3ª publicação do Edital 17/07/2014
Período de Inscrições 11/08/2014 a 
15/08/2014
Publicação de Inscrições Indeferidas 23/08/2014
Resultado dos Recursos de Indeferimento das Inscrições e Convocação para a Prova Objetiva 04/09/2014
Prova Objetiva 14/09/2014
Publicação do Gabarito Oficial e do Caderno de Questões da Prova Objetiva 16/09/2014
Resultados dos Recursos do Gabarito e Classificação Final 30/09/2014
Resultado dos Recursos da Classificação Final e Homologação 14/10/2014

As datas contidas neste cronograma poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgadas no Diário 
Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

Bauru, 12 de Julho de 2014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, INFORMA que o 
Aviso de Recebimento (AR) encaminhado ao proprietário do veiculo citado abaixo foi devolvido sem 
cumprimento, sendo assim NOTIFICA novamente o Sr. Proprietário do veículo marca FORD, modelo 
DEL REY GL, de placas CPF4612, que encontra-se estacionado na Rua Marconi, qd 08, Vila São João da 
Boa Vista, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou apresente defesa, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme disposto na Lei 6.404/2013 e 
Dec. 12.258/2013.
Bauru, 15 de Julho de 2014.
Presidente da EMDURB.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/14
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 021/14 – Processo nº 3793/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 
28/07/2014 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 solvente para tinta 
de demarcação viária,  que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I deste 
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, 15 de Julho de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” - CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/14 – PROCESSO Nº 2854/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que a abertura do envelope de nº 02 “Proposta de 
Preços” da empresa FRAL CONSULTORIA LTDA, regime menor preço, será no dia 21/07/14 às 9 horas, 
na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB.
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de estudos relativos a estabilidade 
geotécnica do maciço de resíduos do aterro sanitário de Bauru, bem como a elaboração de relatórios de 
avaliação interpretados da estabilidade geotécnica do Aterro Sanitário de Bauru-SP.
Bauru, 15 de Julho de 2014.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 3781/14  -  Pregão Presencial nº 013/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram 
devidamente homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado à empresa M&Z DO 
BRASIL LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de 025 unidades de software “Windows 8 Professional” que encontra-se detalhadamente 
descrita e especificada no ANEXO I deste Edital.
Valor unitário: R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais)
Valor total: R$ 16.375,00 (dezesseis mil trezentos e setenta e cinco reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Bauru, 15 de Julho de 2014.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
Processo nº 3779/14 –  Pregão Presencial nº 012/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após reabertura da sessão o Pregoeiro decidiu 
julgar este procedimento DESERTO, pois não houve interessados.
Objeto:  Aquisição de roçadeira para mini carregadeira, conforme especificações no ANEXO I do Edital.
Condições de Pagamento:  30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, após o recebimento definitivo do 
objeto.
Bauru, 15 de Julho de 2014.
Comissão de Licitação.

DECISÃO DE RECURSO IMPETRADO
Concorrência Pública nº 003/14      –   Processo nº 2854/14       
A Autoridade competente analisando o recurso interposto pela empresa Regea Geologia Engenharia e Estudos 
Ambientais Ltda., protocolado sob nº 4505/14, em 03/07/2014, contra sua Inabilitação, com fundamento no 
princípio da legalidade, que somente autoriza a Administração a realizar ato se a lei tiver autorizado a sua 
prática, no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que vincula a administração aos termos 
editalícios e no princípio da isonomia, que veda a diferenciação entre os particulares, decide considerar 
IMPROCEDENTE o recurso administrativo mantendo a decisão da INABILITAÇÃO.
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de estudos relativos a estabilidade 
geotécnica do maciço de resíduos do aterro sanitário de Bauru, bem como a elaboração de relatórios de 
avaliação interpretados da estabilidade geotécnica do Aterro Sanitário de Bauru-SP.
Bauru,  15 de Julho 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
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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.

!!!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.

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 130/2014
APOSENTAR voluntariamente, a partir de 14 de julho de 2014 a(o) Sr(a). Valdemar Antunes, portador(a) 
do RG nº 17.116.836 SSP/SP e CPF/MF nº 120.261.968-18, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de 
Bauru, no cargo efetivo de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Vigia, matrícula funcional nº 
21454, padrão C-19, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 166/2014, 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, 14 de julho de 2014. 

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA – PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Ednéia Ferreira Lima Pires 15.495 27/06/2014 60 25/08/2014
Lucy Ellen Aparecida Camargo 29.693 04/07/2014 45 17/08/2014
Marli Gonçalves 15.820 06/07/2014 60 03/09/2014

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação 
de auxílio doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão 
do pagamento do benefício.

APTOS PARA RETORNAR AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Ednéia Ferreira Lima Pires Secretaria de Cultura 26/08/2014

CONVOCAÇÃO: Fica(m) convocado(s) o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no 
Concurso Público de ASSISTENTE LEGISLATIVO I a comparecer(em) à CÂMARA MUNICIPAL DE 
BAURU, nos dias úteis, no período de 14/07 à 25/07, no horário das 8 às 11 e das 14 às 17 horas, na 
Diretoria de Recursos Humanos / Serviço de Pessoal, munidos dos documentos descritos conforme Edital.

CANDIDATO CLAS.
WALTER MATHEUS PAGANI BRITTO 1º
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 2º
LAÍS TRAGANTE LEÃO PERES 3º
JOSÉ AUGUSTO ALVES CAMARGO JUNIOR 4º

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 14/07 a 25/07, 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 MÉDIO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
6º  NATHÁLIA PAES SANCHES RG. 50.421.289-8

OBS.: O NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO OU A AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO 
TERMO DE COMPROMISSO NO PRAZO DETERMINADO SERÁ CONSIDERADO COMO 
DESISTÊNCIA À VAGA.
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PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA
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Atos da Presidência

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 03/2014 – Processo nº: 358/2014 
– Modalidade: Tomada de Preço n.º 01/2014 – Regime de Execução Indireta por Preço Global - Tipo 
de Licitação - Menor Preço Global (Menor Taxa de Administração), que será regida pela Lei Federal 
nº 8666/93, com posteriores alterações e demais legislações pertinentes. – Interessada: FUNPREV – 
Objeto: Autorização para abertura de novo processo licitatório para a contratação de empresa fornecedora 
de vale alimentação para os servidores desta Fundação, conforme especificações técnicas que integram 
este Edital (Anexo I). Do recebimento dos envelopes e início dos trabalhos: O recebimento dos 
envelopes acontecerá até as 10 horas e 30 minutos do dia 31 de julho de 2014, na sala de reunião da sede 
administrativa da FUNPREV, situada a Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/
SP. O início dos trabalhos (abertura dos envelopes 1 e 2)  acontecerá a partir das 10 horas e 30 minutos 
do dia 31 de julho de 2014, na sala de reunião da sede administrativa da FUNPREV, situada a Rua Rio 
Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/SP. Observação: o julgamento das propostas, 
a homologação e a adjudicação do objeto, ocorrerão em momento oportuno, conforme estabelecido no 
Edital, e será dada publicidade no Diário Oficial de Bauru. O Edital completo poderá ser obtido através 
do site www.funprevbauru.com.br, a partir da primeira publicação do presente, ou, caso haja interesse do 
licitante no Edital impresso, o que, contudo, não é exigência para participação de qualquer licitante, o 
mesmo, poderá ser obtido, junto a Divisão Administrativa da FUNPREV, mediante pagamento do custo 
reprográfico de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por folha. Melhores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/
SP, pelo telefone (14) 3227-1444 ou 3223-7071, ou, pelo e-mail consig.funprevbauru@hotmail.com. A 
Comissão de Licitação.


