
Ações voltadas às construções e 
manutenções da Secretaria 

Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Bauru



Universo 
atendido 

2023 

Quadro das Edificações escolares:

 67 Educação Infantil (sendo uma alugada);

 27 Creches conveniadas (prédios privados);

 16 Ensino Fundamental;

 09 Ceja.

 92 unidades edificadas a serem atendidas ( 01 unidade alugada);

 Prédios próprios administrativos da secretaria.

 Problemas recorrentes: telhados, elétrica, drenagem, recalques e
rachaduras, caixas d'água, calçadas, muros, etc.)

Número de estudantes (22.615 estudantes com asOSC’s):

 Educação infantil : 10.503

 Creches Conveniadas: 3.316

 Ensino Fundamental: 8.398

 Ceja: 398



Equipe técnica 
da Secretaria 

2023 

Engenheiros e arquitetos:

03 profissionais , um engenheiro e dois arquitetos (01 
recém admitido);

Equipe de manutenção própria, formada em 2019:

2022: 13 servidores       2023: 24 servidores

Hidráulica: 03 encanadores;

Pintura: 04 pintores;

Pedreiros: 02 pedreiros;

Serventes de Pedreiros: 06 serventes

Ajudante geral : 09 ajudantes.



Ações em 
andamento 
voltadas a 
manutenção e 
melhorias das 
unidades 
escolares 

2023 

 Ata de Preços (em andamento), para contratação de 
projetos complementares (arquitetura, estrutura, hidráulica, 
elétrica, paisagismo);

 Ata de Preços para pequenas obras de manutenção (em 
andamento);

 Adiantamentos para as diretoras e diretores, voltados a 
manutenção das unidades escolares (8 mil reais de materiais 
e 8 mil reais de serviços); 

 Aumento e capacitação do quadro de servidores da 
manutenção;

 Compra de novas viaturas para formação e transporte das 
equipes de manutenção independentes;

 Ata de preços (em andamento) para compra de máquinas e 
equipamentos;

 Contratação de empresa (em andamento) para locação de 
equipamentos (rompedor, compactador, placa vibratória, 
andaimes, etc.).



Estudos 
arquitetônicos 
em andamento 

2022 / 2023 

 Proc. 144.110/2022 – EMEF Nacilda de Campos: anteprojeto
concluído, já apresentado à comunidade escolar e alterado de
acordo com sugestões feitas pela mesma. Encontra-se na SME.

 Proc. 25.001/2022 – EMEI Stélio Machado Loureiro: anteprojeto
concluído, já apresentado à comunidade escolar e alterado de
acordo com sugestões feitas pela mesma. Encontra-se em
desenvolvimento, etapa de projeto executivo, na Seção de
Projetos, SMO.

 Proc. 30.499/2022 – EMEF Alzira Cardoso: anteprojeto concluído,
já apresentado à comunidade escolar e alterado de acordo com
sugestões feitas pela mesma. Encontra-se na Seção de Projetos,
SMO.



Estudos 
arquitetônicos 
em andamento

2022 / 2023

 Proc. 135.276/2021 – EMEI Antonio Guedes de Azevedo:
anteprojeto concluído, foi apresentado à comunidade escolar e
alterado de acordo com sugestões feitas pela mesma. Encontra-se
na SME.

 Proc. 161.289/2021 – EMEI Maria Elizabet Camillo de Pádua:
anteprojeto concluído, já apresentado à comunidade escolar e
alterado de acordo com sugestões feitas pela mesma. Encontra-se
na Seção de Projetos Arquitetônicos, SMO.

 Proc. 159.242 / 2021 - EMEF Cônego Aníbal Difrância:
anteprojeto concluído, apresentado ao departamento
fundamental e encaminhado à SMO para demais providências.
Encontra-se na Seção de Acessibilidade e Mobiliário Urbano, SMO.



Estudos 
arquitetônicos 
em andamento

2022 / 2023

 Proc. 104.452/2022 – EMEI Maria Rosa da Conceição Lima: o
anteprojeto foi concluído e encaminhado à SMO para demais
providências. Encontra-se na Divisão de Projetos Públicos e
Serviços Técnicos, SMO.

 Proc. 141.587/2022 – Anteprojeto para nova edificação para
terreno da Rua Padre João para abrigar uma EMEII. Experiência
como pré-fabricação.



Estudos 
arquitetônicos 
iniciados ou à 
iniciar

2023

Novos estudos, em andamento, para reforma, ampliação e 
construção de unidades escolares

 Processo 53.496/2022: Projeto de construção da EMEII
Gasparzinho;

 Processo 190.247/2019: Projeto de reforma e ampliação da EMEI
Manoel de Almeida Brandão;

 Processo 139.829/2021: Projeto de reforma e ampliação da EMEI
Chapeuzinho Vermelho. Implantação de bloco padrão FNDE para
abrigar o berçário e a reforma do restante da escola, a fim de
adequá-la à legislação vigente;

 Processo 39.350/2022: Projeto de reforma e ampliação da EMEII
Iara Conceição:



Estudos 
arquitetônicos 
iniciados ou à 
iniciar

2023

Novos estudos, em andamento, para reforma, ampliação e 
construção de unidades escolares

 Processo 39.350/2022: Projeto de reforma da EMEII Glória Cristina
de Melo Lima (após análise técnica, eventual demolição);

 Processo 137.583/2021: Projeto de reforma e ampliação EMEI
Orlando Silveira Martins;

 Processo 190.235/2019: Projeto de reforma e ampliação da EMEI
Carlos Gomes Peixoto;

 Processo 190.243/2019: Projeto de reforma e ampliação da EMEI
João Maringoni;

 Processo 190.241/2019: Projeto de reforma e ampliação da EMEF
Geraldo Arone;



Licitações de 
projetos e de 
obras em 
andamento

2022 / 2023

Gestão de contratos:

 EMEI Apparecida Pereira Pezzatto – Em execução . Processo nº
111.419/2021;

 EMEII Vera Lúcia Cury Savi – Processo nº 112030/2021. As
propostas foram analisadas. A SNJ deu parecer favorável a análise
das propostas – Em breve será assinado o contrato.

 EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo – Processo nº
145.125/2021. Em função da obra paralisada, o projeto de
adequações está sendo desenvolvido pela equipe técnica da
S.M.O.;

 EMEII Fortunato Rocha Lima – Processo nº 148.012/2021. O
projeto das adequações está sedo desenvolvido pela equipe
técnica da S.M.O.



Licitações de 
projetos e de 
obras em 
andamento

2022 / 2023

Gestão de contratos:

 EMEII – TANGARÁS/FERRADURA MIRIM – Processo nº
151.003/2021. O projeto das adequações está sedo desenvolvido
pela equipe técnica da S.M.O. O Processo encontra-se na Divisão
de Projetos Públicos e Serviços Técnicos, SMO.

 Projeto de AVCB, ACESSIBILIDADE e SPDA, processo
124.807/2020, para 19 unidades, contrato nº. 10.551/21, prazo de
vigência 18 meses.

 Projeto de AVCB, ACESSIBILIDADE e SPDA, processo
179.949/2021, para 22 unidades, contrato nº. 10.876/22, prazo de
vigência 12 meses.

 Projeto de AVCB, ACESSIBILIDADE e SPDA, processo
70.477/2022, para 25 unidades, em fase de elaboração do
memorial descritivo e planilha orçamentária.



Fase de 
execução de 
obras

2023

Execução de Obras:

 EMEII Aída Tibiriçá Borro – Processo nº 144.673/2020 – Contrato
nº.10.877/2022 – Data de assinatura do contrato 13/07/2022 –
Vigência do Contrato 20 meses.

 EMEI Apparecida Pereira Pezzatto – Processos nº 111.419/2022
– Contrato nº.10.895/2022 - Data de assinatura do contrato
19/07/2022 –Vigência do Contrato 30 meses.

 EMEF Santa Maria – Processo nº 65.842/2018 – Contrato
nº.9.557/2019 - Data de assinatura do contrato 02/10/2019 –
Vigência do Contrato 43 meses.

 EMEF Waldomiro Fantini – Processo nº 42.635/17 - Contrato
nº.10.149/2021 - Data de assinatura do contrato 29/01/2021 –
Vigência do Contrato 26 meses.



Metas gerais

2023 / 2024

 Continuidade do desenvolvimento de projetos
arquitetônicos de unidades escolar, aplicando o projeto
padrão desenvolvido pela equipe técnica da SME.

 Realizar novo curso e treinamento de Manutenção e
Conservação destinado aos ajudantes gerais das
escolas, com o objetivo de otimizar a durabilidade das
unidades.



Ações e metas 
para 
aperfeiçoamento 
dos serviços de 
engenharia e 
arquitetura 

2023-2024

 Implantação do sistema BIM no desenvolvimento de
projetos de arquitetura e engenharia;

 Implantação do sistema BIM na gestão das obras das
unidades escolares;

 Ampliação da equipe de arquitetos e engenheiros da
SME;

 Aperfeiçoamento e treinamentos da equipe de
engenheiros e arquitetos da SME na gestão de
contratos com a nova lei de licitações;

 Com a implantação do Sistema de Georeferenciamento
utilização no planejamento pela SME.



Obrigado


