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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rua Raposo Tavares n° 8-38 - Vila Santo Antônio - CEP 17013-031

Fone (14)3214-4301

\J
uiProcesso: 110949/2021

'

Justificativa

A rede municipal de Bauru responde hoje por grande parte dos estudantes da 

Educação Básica da cidade, nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Atualmente estão matriculados e nossas unidade escolares 22.333 estudantes, distribuídos na 

Educação Infantil [Creche e Pré-escola (9748) e OSCS - Unidades Conveniadas (3.420)], 

Fnsinn Fundamental (8763) e Centros Educação de Jovens e Adultos (402), em coexistência 

com as redes estadual e particular.
Nossos equipamentos escolares foram, pela primeira vez, nesse ano vistoriados pelos 

técnicos desta secretaria, temos hoje o panorama das condições das nossas 66 escolas de 

Educação Infantil, 16 escolas Educação Fundamental e 9 Polos de CEJA, tais equipamentos 

necessitam de constantes reparos para manter as condições ideais para nossos estudantes. 

Porém, o que encontramos aponta para ações de extensões diferentes que vão de reparos, 

ampliações, reformas e construções, que poderão ser conferidos no Relatório de Vistoria das 

Escolas Municipais de Bauru (SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 2021).

Encontramos também situações que nos apontaram para a necessidade imediata de 

termos no rol das nossas escolas espaços rotativos que atendam a clientela de uma escola em 

caso de reformas e de ampliações que inviabilizem a da rotina escolar.

Nesse sentido tomamos como exemplo as escolas EMEF Dirce Boemer, EMEF 

Valdomiro Fantini, EMEII Aida Tibiriçá, EMEIl Maria Helena Piçolato Amantini entre 

outros que serão objeto de reforma e de ampliação próximas, outras unidades encontram-se 

estudos preliminares que passarão pelo mesmo a processo, a fim de para atender às 

demandas da cidade com o aumento populacional e o crescimento de bairros no entorno da 

cidade.

em

Com 0 objetivo de sanar problemas pontuais e estruturais das Unidades Escolares 

do Município de Bauru anteriormente apontados é que se apresenta a necessidade imediata 

de aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite, n° 3-14, Parque Vista Alegre, 

CEP 17020-050, matrícula 97.293 nesta cidade de Bauru/SP.

Esclarecemos ainda que, o prédio em questão servirá para várias Unidades Escolares 

que passarão pelo processo de ampliação, reforma ou em alguns casos construção pela 

inviabilidade de utilizar da sua sede original.
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Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rtta Raposo Tavares n° 8-38 - Vila Santo Antônio - CEP 17013-031
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Em relação à estrutura do prédio almejado, ele foi edificado em terreno de 3.167,44 

e tem uma área de 1.491,78m^ construídos. Sendo 745,89m* por pavimento, com 

elevador para transição entre pavimentos, controle eletrônico de acesso ao prédio, auditório, 

08 salas amplas, banheiros para atendimento nos pavimentos, possui um memorial descritivo 

da reclassificação da energia elétrica fornecida pela CPFL - Companhia Paulista de Força e 

Luz, o AVCB está adequado às normas de acessibilidade - NBR 9050/2015, possui 

estacionamento para os funcionários que utilizarem o prédio e a área não construída poderá 

ser utilizadas para possíveis ampliações, adequações ou melhorias.

Ressaltamos ainda que, após os processos e as devidas adequações das Unidades 

Escolares, o prédio irá se tomar uma nova Unidade Escolar permanente e com o devido 

estudo para se estabelecer para a finalidade pedagógica que será destinada o prédio.

Bauru, 15 de julho de 2021.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 
Secretária Municipal de Bauru
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PREFEITURA DO MTJNTCfPIO DE BAURU
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
í educação@bauru.sp.gov.br
^ Endereço: Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antonio 

CEP- 17013-031

RESUMO DAS PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO RELACIONADAS AOS
PRÓPRIOS DA SME

Posição em 14 de julho de 2021.

■ CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

FASE DE PROJETO

EMEII Aida Tibiricá Borro - Processo n°. 144.673/2020
1. Valor estimado da obra revisado em 2021 para R$ 4.387.877,60;
2. Processo encaminhado para reserva de verba na Secretaria de Finanças; e,
3. Próxima providência, no retomo à SME, licitação.

EMEI Apoarecida Pereira Pezzatto - Processos n°s. 14.101/2016 e 77.848/2018
1. Responsável Arquiteta Ana Paula Benicá;
2. Projetos complementares revisados, aguardando entrega final;
3. Valor estimado da obra R$ 3.216.007,03, em 20/04/2020; e,
4. Próximo passo licitação da obra, só aguardando o projeto vir para SME

EMEF Ivan Ensler de Almeida - Processo 190,234/2019
1. O projeto arquitetônico finalizado em 

aguardando aprovação da SEPLAN/DAP e Vigilância Sanitária; e,
2. Aguardando registro de doação do terreno - Proferida sentença a favor da lavratura 

escritura, aguardando processo na SNJ.

EMEF José Romão - Processo n°s. 24515/2018 e 49.475/2019
1. Departamento Fundamental revisando o projeto; e,
2. Após a revisão e possíveis acertos será providenciada nova licitação (Engenheiro 

Fernando).

EMEII Madre Tereza de Calcutá- Processos 49.475/2015 e 5.242/2020
1. Projeto pela Arquiteta Talita R S Moura Garcia;
2. SMO solicitou levantamento topográfico e providenciando os projetos para aprovação 

na SEPLAN/DAP e Vigilância Sanitária;
3. Verificar Junto a SMO a conclusão do projeto arquitetônico;
4. Após entrada do projeto arquitetônico para aprovação, contratar projetos 

complementares; e,
5. A Escola está em área verde, porém a SNJ deu parecer para compensação de área. 

EMEF Maria Chaparro Costa - Processo n°. 190.227/2020

26/02/2021 (Arquiteto Claudinei Lima),

mailto:o@bauru.sp.gov.br
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Sá1 ^Secretaria Muriic^l 
da Educaçõo de Bauru

1. Projeto em desenvolvimento pela Arquiteta Cintia Lucarelli Samaan para aprovação 
junto a SEPLAN/DAP e Vigilância Sanitária, com posterior contratação de projetos 
complementares; e,

2. Por solicitação do Departamento do Fundamental o projeto está passando por 
alterações.

EMEII Maria Helena Picolato Amantini - Processo n°. 190.239/2019
1.
2. Projeto arquitetônico com Arquiteta Ana Paula Benicá; e,
3. Estrutura da EMEII em condições precárias, verificar local para mudança provisória 

(em andamento).

EMEII Maria Rosa da Conceição Lima - Processo 190.249/2019
1. Projeto sendo desenvolvido pela Arquiteta Cintia Lucarelli Samaan; e,
2. A escola receberá novo prédio em terreno próximo - ID Municipal 31189001 - 

Matrícula 101804 do 1° Cartório Registro de Imóveis;
3. O atual prédio da escola será destinado a ampliação do NER.

EMEII Vera Lúcia Cury Savi - Processo 35.450/2014
1. Projeto pela Arquiteta Cintia Lucarelli;
2. Projetos complementares (AVCB e Estrutura Metálica) serão licitados, conforme 

informação da SMO, o termo de referência será encaminha à SME até 30/07 ;
3. O Memorial descritivo para licitação da obra está com a Engenheira Renata, 

aguardando aprovação da Vigilância Sanitária e DAP e projetos do AVCB e estrutura 
metálica, bem como correção da planilha orçamentária; e,

4. Valor estimado daobra = R$ 2.953.189,85, em 07/05/2020.

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA

EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo - Processo n°. 24.519/2018
1. Empresa contratada 

9.690/2020 assinado em 06/01/2020 - Ordem de Serviço em 18/05/2020;
2. 13®. Medição - 25,28% atraso de 74,72% em relação ao cronograma;
3. Iniciado processo administrativo para aplicação de penalidade - contrato finalizado em 

26/05/2021;
4. Fase de abertura de processo para solicitação de perícia de antecipação de provas - 

Engenheiro Fernando solicita junto a SNJ - para abertura de nova licitação.

SOLUÇÕES Serviços Terceirizados Eireli - Contrato n°.

mailto:o@bauru.sp.gov.br
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5. Terreno da escola está em área verde, a SNJ - Procurador Flávio deu parecer no sentido 

de ser feita a compensação.

EMEII Edna Kamla Faina - Processo n°. 26.875/2014
1. Empresa contratada - HIDROAR Construção e Serviços Eireli - 

9.759/2020 assinado em 13/03/2020 - Ordem de Serviço em 03/07/2020;
2. A execução da obra teve um aditivo - Processo 26752/2021, o cronograma da obra está 

adiantado em relação ao apresentado no aditivo. O percentual de serviços executados 
acumulados é de 64,10%, 1,23% acima do previsto no cronograma;

3. Medição n° 11 - referente ao maio/2021 - montante deR$ 71.225,19;
4. A Empresa solicitou aditivo de prazo de 7 meses de execução e 10 meses de vigência - 

concedido, processo no DCD, novos prazos até 13/10/21 execução e vigência do 
contrato 13/10/22-aguardando a atualização da garantia.

EMEII Fortunato Rocha Lima - Processo n°. 26.616/2016
1. Empresa contratada - ECCO NATURA Construções Ltda. EPP - Contrato n°. 

8.877/2018 assinado em 22/05/2018 - Ordem de Serviço em 05/07/2018;
2. Percentual acumulado dos serviços executados de 42,69% e valor acumulado de R$ 

1.129.578,74; e,
3. Iniciado processo administrativo para aplicação de penalidade - contrato finalizado 

22/10/2020.
4. Fase de abertura de processo para solicitação de perícia de antecipação de provas - 

Engenheiro Fernando solicita junto a SNJ - para abertura de nova licitação.

EMEF Santa Maria - Processo n°. 65.842/2018
1. Empresa contratada - ATLÂNTICA Construção, Comércio e Serviços Eireli - Ordem 

de Serviço em 28/10/2019;
2. Pendente a aprovação do Projeto junto a DAP/SEPLAN e Vigilância Sanitária - 

aguardando renovação da viabilidade do DAE;
3. Última medição, a 18® referente aos serviços executados no mês de maio/2021; e,
4. Na última medição teve o percentual acumulado de 39,68%, adiantada em 2,70% em 

relação ao novo cronograma de obra.

EMEII - TANGARÁS/FERRADURA MIRIM - Processo n°. 26.615/2016
1. Empresa contratada — ECCO NATURA Construções Ltda. EPP — Contrato n°. 

8.876/2018 assinado em 22/05/2018 - Ordem de Serviço em 05/07/2018;
2. Percentual acumulado dos serviços executados de 45,31% e valor acumulado de R$ 

1.414.715,04;
3. Iniciado processo administrativo para aplicação de penalidade - contrato finalizado em 

22/06/2020; e,
4. Fase de abertura de processo para solicitação de perícia de antecipação de provas - 

Engenheiro Fernando solicita junto a SNJ - para abertura de nova licitação.

contrato n°.

em

mailto:o@bauru.sp.gov.br
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EMEII Rosa Inês Úngaro Verinaud
I. Prédio com entrega recente (cinco anos) sem AVCB - assunto sendo verificado junto à 

SMO.

FASE DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS PELA SME E SMO

PROJETOS PELA SMO
• A Arquiteta Ludmila providenciará pré-estudo, do qual constarão as necessidádes 

pedagógicas e após encaminhamento para elaboração dos projetos pela SMO, a saber: 
EMEF Alzira Cardoso (previsão de entrega na SMO para próxima semana) 
EMEF Carlos Gomes Peixoto de Melo 
EMEI Gasparzinho 
EMEI Nacilda Campos
EMEI Stélio Machado Loureiro (previsão de entrega na SMO para próxima 
semana)

• Projetos a serem desenvolvidos pela Equipe SME 
EMEI Antonio Guedes de Azevedo 
EMEII Hubert Rademakers 
EMEI João Maringoni 
EMEI Maria Elizabeth Ramos da Silva 
EMEI Orlando Silveira Martins

mailto:o@bauru.sp.gov.br


í. reeiJ23-071 OHTc!.: (II) :5S79-,'>ÍK>(f 
Av. Orl^uulo Ranicri. n" !-(■. 

JíUíiiiií iíaiiiii/SP
wwv,(opmK.>vcisbatiru.ctn)i.'.!v

«> ’

IMÓVEISí ..

ENTENDER PARA ATENDER

Bauru, 08 de julho de 2021.

A
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A/C-PROF"* MARIA DO CARMO KOBAYASHÍ

Prezada Senhora;

Em atenção ao interesse na compra do imóvel sito à Alameda Dama da Noite, 3 
14 {Esquina com Alameda dos Trevos e Alameda das Alamandras - Parque Vista 
Alegre - Bauru - SP, estamos através deste ofício, apresentando os seguintes 

documentos:

- Cópia da planta aprovada junto à Prefeitura Municipal de Bauru;
- Matrícula atualizada nesta data, número 97.293 do 2° Oficial de Registro de 

Imóveis de Bauru;
- Memorial Descritivo da reciassificação da energia elétrica fornecida pela CPFL - 

Companhia Paulista de Força e Luz;
- Habite-se comprovando a conclusão da construção de 1.491,78 m^.

Vaio" de Venda: R$ 5.000.000,00 (cinco mühões de reais).

Esclarecemos que pesa sobre o referido Imóvel, uma alienação fiduciária da Caixa 
Econômica Federai, referente a um saldo devedor residual que será prontamenM 
quitado mediante a confirmação da venda.

Atenciosamente.

7
Fernando Toyoji Tatemoto 
CPF/MF 934.460.478-91

Página í de .1



2.® OFiCIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE BAURU-S. PAULO 

Bauru, 05 de novembro de 2009

Livro n ® 2 - Registro Geral
MATrtCULA-

97.293
FOLHA
01

IMÓVEL: ÜM PRÉDIO de madeira sem numeração, com frente para a ^ameda 
Dama da Noite, composto de um quarto, uma sala e uma cozinha: UM PRÉDIO de 
madeira sem numeração, com frente para a alameda das Alarrmndas, composto de 
um quarto, uma sala e uma cozinha: UM BARRACÃO de madeira, para depósito, 
medindo 4,00x5.00 metros; três quartos de madeira, medindo r^pectivamente

4,00x6.00 metros: UM PRÉDIO parte de4,00x4.00 metros. 2.50x3,00 metros e , ^ j
madeira e parte de tijolos, sem numeração, sendo a parte de madeira raedmdo 
3.00x5,00 metros e a de tijolos mede 4,00x6.00 metros, com frente para a alameda 
das Alamandas e seu respectivo terreno, de formato irregular, situado no 
loteamento Parque Vista Alegre, com a área de 3-167.44 m^ tendo as seguintes 
metragens e confrontações: Começa num ponto no alinhamento da alameda dos 
Trevos, quarteirão 01, lado ímpar, esquina com a alameda Dama da Noite, deste 
segue 76,00 metros até outro ponto, confrontando com a referida alameda Dama 
da Noite: daí deflete à direita 66.65 metros até outro ponto, coi^rontando nesta 
linha com a alameda das Alamandas. quarteirão 01, lado par; dai deflete ã direita 
em linha curva, com raio de 9,13 metros e desenvolvimento de 7,11 metros até 
outro ponto; dai deflete à direita em ângulo interno de 68^45* 14" e segue 24,06 
metros em linha reta até outro ponto; daí deflete à esquerda em Ünha curva, com 
raio de 16.64 metros e desenvolvimento de 14,15 metros até outro ponto; deste 
segue era Unha reta 54,60 metros até outro ponto, no alinhamento da alameda dos 
Trevos, confrontando nestas quatro Unhas com parte desta área; dai deflete à 

ângulo interno de 101“27’04" na distancia de 31.43 metros até outro 
inicial da descrição, confrontando nesta linha com a alameda dos

dlroita em 
ponto, ponto 
Trevos.
CADASTRO: 04/0618/002
PROPRIETÁRIO: nUME ADMINIS’raAÇÂO DE BENS. E PARTICIPAÇÕES LTDA.
sediada em São Paulo, Capital, na rua Urussiü 71. conjunto 54 (parte), Itaim 
Blbi, inscrita no CNPJ sob n® 07.415.964/0001-40.
REGISTRO ANTERIOR: Registro rr® 15, de 28/04/2008 da Matricula n® 19.933 
deste 2“ Oficial de Registro de Imóveis da comarca de Bauru-SP (A presente 
matricula foi descerrada de conformidade com a certidão 657/2009. expedida

20.119/2009 da Prefeitura Municipal de 
Bauru-SP aos 13/10/2009).

a.os 10/06/2009 «carada no processo n'
£}aurU'SP. acompanhada de petição firmada em 
Prenotação n° 223-057, de 13/10/2009.

Rubens Pereira de MeUo e SouzaO Oficial Substituts: c

1continua no verso
-j
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matrícula
97.293

FOi-HA
01

msQ
R.01 - 18 de dezembro 20C». Por escritura lavrada aos 23/11/2009,
páginas 357 do Livro n® 872 do 2° -Tabelião dc Notas de Osasco-SP. PRIME 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARIICIPAÇÕES LTDA. vendeu o ünóve! para 
OASlS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.. com sede em São 
Paulo-SP, na Rua Edward Joseph n® 122. conjunto 15. Torre Passai-elli. Vila 
Suzana. inscrita no CNPJ/MF sob n® 09.373.219/0001-00, pelo preço de RS 
137.396.34 (eenSn e íriiita e seíe >;«ü trezeiiios e noventa e seis reais e trinta e j 
quatro centavos). Consta do titulo que ibram apresentadas pela vendedora 
Certidão Negativa de Débito relativos às Contribuições .E¥evldendárias e às de

22/10/2009 e válida até

a 1 -
1

n° 6312009-2Í200S64’. wiüttcta eraTerceiros,
20/04/2010. e a Cejtitíão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa ^ Débitos de 
Tributos e à DIMda Ativa da Unláo, eiratidg/'«íK 15/10/200^ válida até
l3/04.^20T0rcom oèódigo de controle 38FC.4B37.^12.5A^0. Valor \^iai/^0O9 - 
Rè'9^^636.34- Prent^çâo n® 224.697 de 08/12/2009.

.etti Juniorri'[e CastroGerson B'
Escreventes Autoi Izados

\
\

Av.02 - Bm 06 de s&aio de 2014. Pelo titulo do R.03, procede-se a presente a. 
/im de ficar constando a demoiiçâo. do seguintes prédios: a) um prédio de 
madeira sem numeração, com frente para a Alameda Dama da Noite, cora a área 
de 40,00 m2; b) UM prédio de aiadeira -sr.ni, numeração, cora frente para a 
.Alameda Alamandas, ccm a ár^ea de 40,00 c) üm barracão de madeira, com a 
area de 20,00 d) três quartos de madeira, com área de ,47,50; e e) um prédio 
parte de madeira e parte de üjoíos, sem raimeraçio, sendo 15,00 a parte:de 
madeira e 24,00 to? a parte de tijolos, totalizando a án^a de madeira 162,50 m* e 
de tijolos, com a área de 24,00 m*, através da aprovação obtida junto a f^efeitura' 
de Bauru-SP no processo n° 6777/2014, conforme se veiiSca da Certidão n* 
97/2014, ejtpedida aos 08/04/2Ó14 pela referida prefeitura e da CND n° 
1.45182014-88888^8, expedida, aos 05/05/2014 p^^S^etaria^d 
Federal do Brasil, acorripaniiam p referido J

a Reccira

r'. Andréa Santa Mansme Fieltas .^Qçrson
3-.EsíxevèníeR.Autoricadoa

lí.03 ” Em 06 d» maíí^. s!.® 2014. Por .lnsüT.5me.utc .Particular n“ 1555530.19907', 
lavrado pela Caixa .Econômica Fecler^al, na ÍO’.-rari. da Kí;8oraçã,o n“ 393’2/2Q10. [ .
expedida pelo Ban.co Central dc Bras^, e do,artigo 3B da Lei n" 9.514/;1997, 
íirmado em Bauru-SP aos Ól/,04/2014, .0/LS/S AbMINlSTR.AÇÃO DS BE?'J'S E

■ - cün-iin\ia. mt ibíha 02 -

É

í
\
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2.*= OFÍCIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
CNS N." 11.263-1 

DE BAURU - S. PAULO
Bauru, 06 de maio de 2014.

Livro n.® 2 - Registro Gerak-
.--------IlATldaiLA —

97.293

/
FOÚHÂ—^

\02 \

(Continuação dafolhaOl)...............
PARTICIPAÇÕES LTDA, vcadeu o 
E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
LTDA EPP com sede nesta cidade de Bauru-SP, na Rua Aparecida, n® 711 e 713, 
Jardim Santana, inscrita nc CNPo/MF sob o 02.577.491/0001-63, pelo preço 
de R$ 1 40Ü 000,00 (um nrálhão e quatrocentos mil reais), sendo R$ 435.000,00 
referentes a recursos próprios, e R$ OíiS.OOO.OO referentes ao fmandamento 
concedido pela credora. Foram apresentadas pela vendedora a Certidão Negativa 
de Débitos Relativos às Contribuições Prevídendárias e às de Terceiros, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasü - Ministério da Fazenda sob n“ 
010092014-88888219, emitida aos 17/01/2014, válida até 16/07/2014; e a 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tnbutos rederais e à Dívida 
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
Procuradoria Geral da Fazenda Nadonal - Ministério da Fazenda, emitida aos

68.'CA.12.4B0B.

imóvel STAFF CENTRO DE FORIi^ÇÃO

18/02/2014, válida até 17/08/2014, código de controle 
. Valor TributáriÔMlR$ 712.674.00. Prenotaçàon“ 271.352^01/^/201^.

M OTa de Freitas m lastroGersonAndréa Santa
Escreventes Autoriza

R.04 - Em 06 le maio dc 2014, Pelo título do R.03, STAFF CENTRO DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA EPP, alienou fiduciarãameiite o imóvel, avaliado em R$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), à CAIXA KJONOMICA 
FEDERAL, com sede em Brasilia-DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, 
inscrita no CNPJ/MF sob n" 00.360.305/0001-04, nos termos e para os efeitos 
dos artigos 22 e seguintes da Lei Federal n» 9.514/1997, em garantia do 
financiamento com origem em recursos do SBPE, no valor de R$965.000,00 
(novecentos e sessenta e dnco mil reais), reajustável mensalmente na forma 
estabelecida pela cláusula 4^ do instrumento e pagável no prazo contratado de 
180 meses, através de igual número de prestações mensais e consecutivas, 
calculadas segundo o SAC, à taxa anual de juros nominal de 10,9349% e efetiva 
de 11,4999%, acrescidas das pai-celas mensais relativas aos prêmios de seguros,

■ importando o encargo mensal iniciai etii R$ 14.154,58, vencendo-se o primeiro 
encargo mensal de acordo com a claustda 4“, e a época de reajuste dos encargos 
estipulada de acordo com a cláusula 3“ do instrumento. Demais cláusulas, 
termos e condições constantes no título. Foram apresentadas pela devedora 
íidudante a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 

às de Terceiros, emitida, pela Secretaria da Receita Federal doPrevidendárias e
- Ministério da Fazenda sob n® 001432013-21023491. emitida aosBradl

- segue no verso -

:!í^uáÍizs^dis^V>’tiBifa3c'pslaCí!f^ra‘ R^iai»t:9ris ciétit)f»^í'>«iiÁiwgteVaí^6b.ag.í>r>Visusíz^i5ô'mi)8/Q7/2a2l'C9:1'i;59
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08/12/2013, válida até 06/06/2014; e á Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Rels-tivos aos Tributos Federais e à Dívida Ati^ra da União, emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - Procuradoria Geral da Pa^nda Naàonal - 
Ministerio da Fazenda, emitida aos 10/02/2014, válida até 09/08/2014, código 
de controle 396' ■.C7C8.P073.472B.

Andréa SantaAi^ia de Freit^
Escreventes Autt.'rizados
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MEMORIAL DESCRITIVO

Interessado ; STAFF CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP 

Instalação de transformador de 112,5 KVA em poste singelo (Aumento de carga
para LlC N" 4001131416)

Local: Alameda Dama da Noite, 03-014 - Parque Vista Alegre - Bauru - SP 
Data prevista de ligação : 10/08/2015

PRELIMINARES:

Para atender ao aumento dc carga para aUC n“ ^001131416, da STAFF 
CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP. em Bauru, situada à Alameda Dama da 
Noite. 03-Ü14. Parque Vista Alegre, foi elaborado o presente projeto elétrico, dentro dos 
padrões exigidos pela ABNT (Associação Brasileira de Noniias Técnicas) c CPFL 
(Companhia Paulista de Força e Luz), confonne segue:

- Considerações Gerais 
-Características Elétricas
- Projeto Elétrico (em anexo)
- Cartas (em anexo)

Considerações Gerais:

O presente projeto lem por finalidade a execução e montagem dc um posto de 
transformação em poste singelo de concreto circular 11 m x 600 dan, com 
transfonnador de 112,5 KVA a óleo. 127^220 VCA, com medição na baLxa tensão e 
ramal em alta tensão aércoeo.

As condições construtivas da obra estão detalhadas no projeto elétiico em anexo.

Características Elétricas:

• Tipo de fornecimento pela CPFL;
O fornecimento será trifásico, com tensão nominal de 13.2 KV, freqüência 
de 60 Mz, confonne desenho 1 - 3/4 da GED 2859-Vol. 4.1, dc 20/09/2012.

• Posto de transformação:
A posto de Transfonnaçào dc 112,5 KVA, 127/220 Vca. será em poste 
singelo de concreto circular 11 m x 600 dan, proteção na alta tensão com 
chaves tipo Load Bouster 10 KA com fusíveis tipo elo de 6H e medição na 
baixa tensão, será confonne desenho 7 - 1/2 da GED 2859 - Vol 4.1, de 
20/09/2012.

• Posto de medição:
A medição será feita confonne desenho 24 da GED 2861, Volume 4.2, de 
08/04/2013. na baixa tensão, indireta, com equipamentos registradores da 
CPFL, utilizando-se as caixas dos desenhos 32 e 33 da GED 2861, Volume
4.2;



• Transformador:
Será instalado um transformador para a alimentação de toda a escola, da 
força motriz e iluminação do imóvel.
ü Transformador será de 1 i2.5 KVA. trifásico. classe 15 KV. com neutro 
aiemado, isolação a óleo e com Tap's primários de 12.0 a 13.8 KV, ligados 
em 13.2 KV, e secundário em 127/220 V.

• Proteção:

Primário:
Na tomada (CPFL) serão instaladas chaves tipo poita fusíveis Load Bouster 
100 A - 15 KV - 10 KA-com fusíveis de 15K. Dentro da escola, no poste 
do transformador, serão instaladas três chaves lambem do tipo Load Bouster 
100 A - 15 KV - 10 KA - com fusíveis de 6H.
Também serão instalados pára-raios tipo poliméricos de 12 KV - 10 KA, 

aterrados e ligados à tcira com cabo flexivel dc cobre isolado de #16 imn^ e à 
rede primária, com fio de cobre nu 10 mm-.

Secundário:
Será instalado disjuntor tripolar dc 315 A. 22 KA.

• Condutores:

Primário:
Os condutores do ramal aéreo serão instalados pela CPFL. desde o poste dela 
até o poste do cliente.

Secundário:
Os condutores na baixa tensão, na saída do transformador serão unipolares. 
isolação para 1,0 KV. 70‘’C, PVC e bitola igual a i x 185 mm^ por fase, na 
cor preta e neutro na cor azu) clara, também com 1x185 mnV , devendo ser 
levados até o T quadro de distribuição.

• Aterramento:
O sistema de aterramento será feito conforme projeto c desenho 20, I /4.2/4 
e 3/4 da GED 2861, Volume 4.2, de 08/04/2013. com cabo de cobre nu 
#50mm^ e hastes tipo cooperweld 5/8” x 3,00 metros, sendo que as conexões 
entre as hastes e a malha deverão ser protegidas por massa de calafetar ou 
serão efetuadas através de solda exotérmica. dispensando, neste caso o uso 
de massa calafetadora.

• Dispositivos de partida dc motores:
Os motores com potência inferior a 5 CV, poderão ter suas partidas sem 
di.spositivos dc redução da correme de partida, ligados diretamente ao 
sistema.
Para os motores com potência compreendida entre 5 CV e 15 CV, deverão 
ser previstas chaves de partida tipo estrela-ti-iângulo, ou soft-starters ou até 
mesmo inversores. para a redução da corrente de partida.



Já para os motores com potência supeiior a 15 C V, deverão ser previstas 
chaves de partida tipo soft-starters ou até mesmo inversores, para a redução 
da corrente de partida.

Notas:

- Será obrigatória a fixação no lado externo da porta do quadro dc medição do posto de 
transformação, a placa de advertência conforme desenho 28 da GED 2861, Volume 4.2

Bauru, 05 de maio de 2015

Eng” Sérgio Ricardo Elias 
CREA 5.060.263.928
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Planejamento 

Divisão de Aprovação de Projetos

HABITE-SE
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(Vistoria de Conclusão)

Pf^CESSO: 56568/2015HABITE-SE: 1122/2015 
EMITIDO: 15/10/2015
ALVARÁ: 3427/2014 emitido em 25/11/2014
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■>ái
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.■r

Identificação Municipal: 040618002 
BAIRRO:. PARQUE VISTA ALEGRE ■ ,a

V.'.

mmfmi
Atendendo ao solicitado^após^tori^procedi^ no prédio pertencente a STAFF^CENTRO DBFORMAÇAO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PROF,^ÉfciíP-l'p2.577.401/0001-63, localizada no e^dereçp AL p|MA DA NOITE 
ESQUINA AL. DOS TREVOS, n° Suja construção.:^i concluída, de acordo com,requerimento nòs processos N“

' s de ser habitado ou. utilizado para ós fins para o qual foi45904/2014 foi constatado que o rgesmo esta em con.i
I

Wê"
construído. S

.*■'* ••

RS:
■ .;

■m
Área Construída: 1491,78 ni* ' -4

Observações: RUA:'ALAMEDA DAMÁ §È•:* 1^

Bauru, quinta-feira, 15 de outubFo:.de-2p15;,'

«CRETAJ
9>VtSA0r0EA ADEPLANEJAUCNTO

.OU«ÍI

Responsável de Vistoria/Aprovação.



Inpirrir CerUdão00107/2021

PREFErrURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

ATESTADO DE VALOR VENAL

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 2386222

Atestamos para os devidos fins, que o imóvel situado à ALAMEDA DAMA DA NOITE . 3-14, PTL 
IRREGULAR DO PQ VISTA ALEGRE, identificação municipal 40618002, encontra-se lançado 
nesta Prefeitura, constando como - proprietário: STAFF CENTRO DE FORMACAO APERF 
PROF SEG VIG LTDA- CPF/CNPJ: 02.577.491/0001-63.

Valor Venal referente ao Exercício de 2021
Área Territorial: 3167,44 m^

1491,78Área Construída:
R$ 958.546,53Valor Venal Territorial:
R$ 2.257.260,49Valor Venal Predial:
R$3.215.807,02Valor Venal Total:
R$3.215.807,02Valor mínimo de referência para ITBI:

Os valores acima referem-se exclusivamente à base de cálculo do PTU e não se presta para o 
efeito de desmembramento de lotes.

Documento emitido em 08/07/2021

7CCOC6C2C7DC12D461E60444CA629AOC 
Chav« de autenticação

Rua Araújo Leite, 17-47-Bauru/SP-CEP: 17015-340 
Fone: (14) 3235-1469 

https://vvww2.bauru.sp.gov.br/financas/

1/1Wtps/Mww2.baiJru.sp-gcNtf/financas/certi<ioes/inT3rimir_consulta.asp(?c=2386222&cha\e=7CC0C6C2C7DC12D461E60444CA629A0C

https://vvww2.bauru.sp.gov.br/financas/
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01/02PLANTA

•nruLO:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO e APERFEIÇOAMENTO 
DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILANCÍA (EXCETO ALIMENTOS)

PROPRETAMO;

STAFF CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILANCÍA LTDA EPP
LOCA.OAOeRA:
ALAMEDA DAMA OANaTE ESQ. COM AiAMEDA DOS TREVOS E ALAMEDA D>tô ALAMANDRAS 
LOTE 02 OA QUADRA 6-A, PARQUE VISTA ALEGRE - BAURU / SM3 PAIA.0.

ZONA;

ZR4

S/ESCALA AREAS M2LOCALIZACAO
TcRRENO 3.167,44

0.00E}0STE>^
A CONSTRUIR INFB^IOR 745.89I

A CONSTRUIR TERREO 745.89
TOTAL 1491.78
LIVRE

CA0.23 0,47T.O.

s___ ron ->o- ^1
PROPRiETÁnO: CEHTHODEFORW^AOEA^>^3IÇ0AMENTÕ

DE PROnsaONMS DE SEGURANÇA E VIGUVCIA t.TDA ^ 
02.577.4ei«00t«
niAAPAREC)DA.a.*711 Ti 3--ID SANTANA

Pfc©:- 04/'CI6iaW2

RESPONSÁVEL PBAI 
UWAUAZAMiiLLER 
CREA 0696029437 msc MUN. 43^16

a

f
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PLANTA 01/02
i

TTTU.O:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO e APERFEIÇOAMENTO 
DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA (EXCETO ALIMENTOS)

PfOPRETAHO:

STAFF CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA EPP
I

.OCALDAOeRA:
ALAMEDA DAMA DA NOITE ESQ. COM ALMASDA DOS TREVC6 E ALAMEDA DAS ALAMAWRAS 
LOTE 02 DA QUADRA 6-A, PARQUE VtSTA ALEGRE - BAURU / SAO PAULO.

ZONA:

2R4

LOCALIZACAO S/ESCALA ARÊAS M2
f

TERRENO 3.167.44
EXISTENTE 0.00
A CONSTRUIR INFERIOR 745.ee
A CCmSTRUIR TERREO 74S.8S

4 TOTAL 1491.78
LIVRE

CAT.O. 0.23 0-47

íI

PRDPRIETAnO: STtfFCeWTBODeFOnwictoeW^i^M^AMENTO 
n«}RSSIONMS DE SEGURANÇA E VIOUMCaA Lim ^ 

02.5n.4eiaooi-c3 
flUAAPAAEaEM, n.*nifíSèlEÇO: 3. JD SANTANA

PMB> 04/0618/002 \
r ■

\
RESPONSÁVEL PELA fCGULAFl 
MARIA LUZA MSLLER RERRBRA 
a£A06as02M37

t

INSa MUN. 43.S16



PREFEITDKA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
End.; Rua Raposo Tavares 8-38 - Vila Santo Antônio 

Fone; (14) 3223-1610 - CEP.: 17013-031

«e ^ IS

A
Secretaria Municipal de Obras

Solicitamos vistoria e emissão de Laudo de Avaiiação para aquisição do imóvei 
Alameda Dama da Noite, n° 3-14 - Parque Vista Alegre - CEP 17020-050,

Unidades Escolares emlocalizado na
que servirá em princípio como sede volante para as 
manutenção/reforma e posterior uma nova Unidade Escolar.

Bauru, 19 de julho de 2021.

<

Maria do Carmo Monteiro Kooayashi 
Secretária Municipal da Educação
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Bruno Sandi-eFOito-Mat. 30,406 
Dir. Divisão de Projetos Públicos 

£ Serviços Técnicos 
Secretaria Municipal de Obras-PMB
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
educação@bauru.sp.gov.br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antonio 
CEP- 17013-031

r

I ▼SecretarioMunld^ I
da Eduooçaode Bql«m I

Processo n®. 110949/2021 
Bauru, 06 de agosto de 2021.

À
Secretaria de Obras
SEÇÃO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIÁRIO URBANO 
A/c Engenheiro Júlio César Rodrigues Gonçalves

Considerando a revisão estratégica referente ao assunto, retornamos o 
processo para as providências necessárias quanto a continuidade de processo para 
aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite n“ 3-14 - Parque Vista 
Alegre.

V

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 
Secretária Municipal de Educação

mailto:o@bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

mâ Secretaria Municipal de ObrasfI

Bauru, 09 de agosto de 2021.

À Secretaria Executiva de Obras 

Secretário Leandro Dias Joaquim

Assunto; Manifestação sobre compra do imóvel 

Processo n° 110.949/2021

Considerando a solicitação da Secretaria de Educação sobre a aquisição do 

imóvel na Alameda Dama da Noite n° 3-14, Parque Vista Alegre e num Processo 

Administrativo similar no segundo semestre de dois mil e dezenove 

Educação pleiteou a aquisição de um imóvel (Processo 141.889/2019) e não foi

dado prosseguimento para a aquisição do mesmo.
Considerando que o imóvel possui área de terreno de 3.167,44 m^, área 

construída de 1.491,78 m^ e o valor de venda informado neste Processo pelo 

corretor de imóveis é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Considerando que o procedimento para a aquisição de imóvel pela 

Prefeitura envolve vários servidores públicos municipais e Secretarias, o que 

demanda serviços técnicos e tempo, com o propósito de evitar o retrabalho destes 

servidores, seguindo os princípios da Administração Pública conforme artigo 37 da 

Constituição Federal, encaminho o Processo para o Secretário desta pasta para 

ciência a manifestação.
Sugiro então encaminhar posteriormente para a Secretaria de Negócios 

Jurídicos para esclarecimento de como deverá ser o procedimento para a aquisição 

de imóvei conforme as manifestações supracitadas.

a Secretaria de

Eng. Júlio César Rodrigues Gonçalves
CREA; 5068981768 Mat.; 32618 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Página 1 de 1
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Eng. L^^dp^ías Joaqulrfj) ^ 
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Secredfra Muníctpal de Obrai
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
GABINETE DA PREFEITA

Proc. 110949/2021

Ao
Secretário de Obras.

Encaminho para que seja realizada a avaliação do imóvel no prazo de 15

dias.

Bauruv42 de agostd de 2021

w
I tfk Suç,\

/Cnfr-^ndro Dias JoaqulHy 
^EA: 0601089906 

Secretário Municipal de Obras



13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Obrast
^9.

Data: 23/08/2021Processo: 110.949/2021
Assunto: Avaliação de imóvel para aquisição
Data da Vistoria: 16/08/2021

OBJETO AVALIADO

Trata-se de um imóvel da classe comercial do grupo escritório localizado na 

Alameda Flor do Amor, 3-14, Parque Vista Alegre, de interesse da Secretaria 

Municipal de Educação. Conforme projeto anexado à folha 14, o imóvel objeto 

possui área construída total de 1.491,78 m^ em um terreno de 3.167.44 m*.

[Anexo A: Relatório Fotoaráficol

LOCALIZAÇÃO

Figura 1 - Localização do imóvel avaliado

Página 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

^:ík»t
\ I Secretaria Municipal de Obras
tr

AVALIACAO DO TERRENO

O Método Comparativo Direto de Dados de Mercado foi utilizado para se 

chegar ao valor unitário médio do lote avaliado, utilizando na pesquisa de mercado 

amostras de lotes na região central da cidade e de características similares ao 

avaliado, para estimar o valor da área analisada.

Homogeneização das Amostras e Tratamento por Fatores

Vator Unitário 
Homogeneizado 

{R$/m*)
Área (m’) Valor (R$)item Fonte* Bairro fo ff tp fte fto top

Pq Vista 
Alegre

1 Concreto 1.200,00 670.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 502,50

Pq Vista 
Alegre

2 Concreto 450,00 180.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 360,00

Pq Vista 
Alegre

3 Concreto 280,00 150.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 482,14

Pq Vista 
Alegre

4 Bolsa 291,80 150.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 462,65

Pq Vista 
Alegre

5 Zwicker 297,68 150.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 453,51

6 Zwicker Madureíra 350,00 210.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 540,00

Pq Vista 
Alegre

7 Kaza 336,00 180.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 482,14

Pq Vista 
Alegre

8 Mercúrio 400,00 140.000,00 0,9 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 315,00

Pq Vista 
Alegre

9 Canal 584,00 250.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 385,27
* fa - Fator oferta deMercatlo • ff - Fator forma 'fp- Fator Profundidade * fte - Fator Testada 
Melhoramentos Públicos
*Link das Referências Amostrais (acessados em 02/08/2021); 
(l)httDS://www.concretoimovels.com.br/comDrar/BQuru/Terreno/PodrooA/ista-Aleare/12460
í2)httos://www.concretoimoveis.com.br/comDror/Bauru/Terreno/Padrao/Vista-Aleare/2376Q
(3)httDs://www.concretoimovels.com.br/comnrar/Bouru/Terreno/Padrao/Paraue-Visto-Aleore/lSê8S
t4lhttDS://www.imobiliariabolsa.com.br/detalhes-imovel.DhD?num referenda=C7672

• fto • Fator Topografia' fmp - Fator

15) bttos://www.zwickerimovels.cam.br/imovel/r£00I26
16) httos://«/ww.7wickerimo\jeis.com.brAmovel/TE002S8
Í7) httD://www.iinobiliorIakoza.com.br/detalhes-imovel.ohD7num referencia-10B4
(8)httDs://www.imoveismercurio.com.brAmovelÂeiTeno-de-400-m-ooraue-vista-aleare-bauru-a-venda-oor-140000/rE1370-A3K
19) httos://urwm.canalimobiliarlt3.com.brAmovel/035oc

[Anexo B: Pesquisa de dados amostrais!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Obrasf

•Após estudo de valor do terreno através do Método Comparativo de dados de Mercado.

575,35 *** Todas as amostras 
encontram-se dentro do 

intervalo de 30% (Grau de 
Fundamentação 1)

+ 30%:
Valor Unitário 
Médio (R$/m^):

442,58
*»»308,81-30%:

O valor comercial da área estimada é igual a multiplicação do valor unitário 

deteiminado do lote pela área analisada (Vte = Vu x Ate), ou seja, R$ 442,58 /m^ x 

3.167,44 m^que resultou em Vte = R$ 1.401.842,94.

Composição analítica do BDl - Construções de Edifícios

O índice de Benefícios e Despesas indiretas (BDl) é um elemento orçamentário 

que ajuda o profissional responsável pelos orçamentos da Construção Civil a compor o 

preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a 

materiais, mão de obra, etc.).
A escolha dos parâmetros deverá estar dentro do intervalo dos quartis, 

conforme tabela a seguir;

VALORES DE BDl POR TIPO DE OBRA (%)
32 QuartilMédio18 QuartilTIPO DE OBRA

25,0022,1220,34Construção de Edifícios

Os valores de BDl foram calculados conforme fórmula abaixo:

Cl -I- -I- 5 -I- fi + C)(l + gF)Cl -F L)
BDl = (1-i)

Onde:
AC = taxa de rateio da administração central; 

DF = taxa de despesas financeiras;

S = taxa de seguro;

R = taxa de risco;

Página 3 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

f Secretaria Municipal de Obras

G = garantia de empreendimento; 

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

VALORES DE REFERÊNCIA (%) BDI ADOTADODESCRIÇÃO
MÉDIO {%)18 QÜARTIL 38 QUARTIL

Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23
Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40
Tributos (soma dos 
itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 6,65

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN(**) 1,50 3,00 5,00 3,00
TOTAL 23,54
(*) - Pode haver garantia desde gue previsto no edital de licitado e no contrato de execuçSo.
("■) - Podem se' aceitos outros percentuais de ISS desde gue devidamente embasados pefa legislapâo municipal.

A Fonte de composição, valores de referência e fórmula do BDI foram retiradas 

do Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

O valor de BDI que será adotado para todas as avaliações das sete edificações

é 23,54%.

Área equivalente

Um ponto muito importante para a avaliação do imóvel é verificar na vistoria 

e no projeto quais locais possuem características de construção diferentes do 

padrão. Portanto, é necessário calcular o valor da área equivalente da edificação, ou 

seja, a área estimada, fictícia, que, ao custo unitário básico, tenha o mesmo valor 

que 0 efetivamente estimado para área correspondente descoberta ou coberta de 

padrão diferente segundo a NBR 12721:2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Obrasf

Abaixo foi utilizado o método da NBR 14.653-2 para a estimativa de área

equivalente;

5=4p+^C4í7r^i)

Onde:
Sé a área equivalente da construção, de acordo com a NBR 12.721;

Apéa área construída padrão;
Aqié a área construída de padrão diferente;
Piéo percentual correspondente à razão entre o custo estimado da área de

limites estabelecidos na NBR

i

padrão diferente e a área padrão, de acordo com os 

12.721;
P é 0 percentual correspondente à razão entre o custo estimado de área

limites estabelecidos na NBRpadrão diferente e a área padrão, de acordo com os 

12.721.
Além disso, estão relacionados alguns coeficientes utilizados no cálculo de 

equivalência de áreas e projetos-padrão, conforme NBR 12.721:

0,50 a 0,75Garagem (subsolo)
1,00Área privativa {unidade autônoma padrão) 

Área privativa (salas com acabamento) 

Área privativa (saias sem acabamento) 

Áreas de loja (sem acabamento)

1,00

0,75 a 0,90

0,40 a 0,60

0,75 a 1,00Varandas
0,30 a 0,60Terraços ou áreas descobertas sobre lajes
0,05 a 0,10Estacionamento sobre terreno

Em cada edificação será calculada a área equivalente de acordo com suas 

particularidades para então chegar ao valor total da edificação.
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f Secretaria Municipal de Obras

Avaliação da Edificação

Trata-se de uma edificação de 1.491,78 m* do grupo escritório comercial com 

elevador (Pc=1,200), cujo padrão construtivo é simples, com 6 anos (idade 

referencial 8,57%), necessitando de reparos simples (quadro A - Ref. e) ao qual foi 
avaliada através do Método Evolutivo, segundo a norma NBR 12721:2006.

Ve = RsN X (1+BDI) x Pc x S x Foc Foc = R + K X (1 . R)

Ve = 1.724,52 x 1,2354 x 1,200 x 1.491,78 x [0,20 + 0,7740 x (1 - 0,20)]

VesR$ 3.124.293,34

Valor Total do Imóvel

Após a avaliação do tereno e da edificação de interesse da Secretaria de 

Educação, o valor total do imóvel é calculado pela expressão:

Vto = Vte + Ve

Vto = 1.401.842,94 + 3.124.293,34

Vto-R$ 4.526.136,28

CONCLUSÃO

Determinou-se, portanto, que o valor aproximado para compra do imóvel 
será de R$ 4.526.136,28 (Quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e 

trinta e seis reais e vinte e oito centavos).

WiteoniC^^çi^^^^ijnior 
5669007965 Mat.: 32634

Eng. José
CREA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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r

ANFXQ A - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1 - Frente do imóvd, voltada para a Alameda da Nocte, 3-14, Parque Vista Alegre

.V

.-i
I

Figura 2 - Hall de entrada localizada no piso térreo. Observa-se o piso de granillte e forro de gesso
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Figura 3 - Salas localizadas no piso térreo com boa Iluminação, porém apresentando patologias referente à umidade

Figura 4 - Sistema de ventilação Interna através de climatizador de ar

Página 2 de 9



Z3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

^4
Secretaria Municipal de Obras

I

‘J:
if

Figura S - Umidade em alvenaria na altura dos peitoris das janelas e outras áreas podem ser vista em toda a edificação
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A
I ^

"-.íK‘I %

Figura 7 - Sala de aula localizada em piso térreo

L n- v»i i
t •

ÍSF5'' .

Figura 8 - Piso de concreto apresentando trincas em pavimento térreo
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Fieura 9 - Sanitário adaptado localizado em piso térreo

Figura 10 - Escadaria de acesso ao pavimento inferior. Ao lado, plataforma elevatória (nio vista em funcionamento)
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Figura 11 - Pátio locaiitado em piso inferior

'í"'

V,:

b6í2-\* ^r-

B
s

4 •

£»:•'a

*;«

Figura 12 - Estande de tiro em piso inferior possui ventilação mecanizada e isolante acústico nas paredes

t
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iMin
BIUK

Figura 13 - Sanitário masculino localizado em piso inferior

I

Figura 14 - Refeitório existente em pátio no piso inferior
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Figura 15 - Sala localizada em piso inferior, utilizada atuaimente como dormitório coletivo

k
/

:/

/
t.■IÉ|rc:pj.irT..T»:T -v -

-r--'

/■ /

'-s.M;

/f;;v. I

»4 «

Figura 16 - Piso de concreto apresentando trincas em pavimento inferior
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Figura 17 - Pilar danificado e com armadura exposta

Rgura 18 - Trinca em aivenaria caracterizando um possivei recalque da fundação
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ANEXO B
Parque Vista Alegre, VI Gimenes, Madureira e Vila 

Formosa, realizada em agosto/2021)
(Pesquisa de mercado de lotes próximos ao

AMOSTRA 1) httDS://www.concretoimoveis.com,br/comprar/Bauru/Terreno/Padrao/Vistai

Alegre/12460
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AMOSTRA 2) https://www.concretoimoveis.com.br/comprar/Bauru/Terreno/Padrao/Vista-

Alegre/23760
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AMOSTRA 3) httpsV/www.concretoimoveis.com.br/comprar/Bauru/Terreno/Padrao/Pargue- 

Vtsta-Aleere/15685
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AMOSTRA 5) https://www.zwickerimoveis.com,br/imovel/TE0Q126

Terreno no Vista Alegre com preço Imperdivel 150 mi!
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AMOSTRA 7) http://www.imobiliartakaza.com.bf/detalhes-imovel.ohD7num referencia=1084
Parque Vista Alegre RS 180 000.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Obrasf\

Bauru, 23 de agosto de 2021.

À DPPST
A/C Bruno Sandre Porto

Assunto: Avaliação de imóvel para aquisição pela Secretaria de Educação 

Processo n“ 110.949/2021

Segue às folhas 19 a 28, análise de valor comercial do imóvel localizado na 

Alameda Flor do Amor, n» 3-14, Parque Vista Alegre, conforme solicitado pela
valor de R$ 4.526.136,28 (quatro milhões,Secretaria de Educação com 

quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos.

;édo Junior
^7965 32634
MUNICIPAL DE OBRAS

Eng. José Wilsor
CRI

SECRET-
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO

Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antônio - CEP 17013-031
f
f

Pelo presente instrumento particular de proposta de compra e 

Vendedora representante Top Imóveis, razão social PAULOvenda, apresento a
KAZUO SHODA IMÓVEIS, CNPJ: 14.461.351/0001-04 do imóvel localizado 

Alameda Dama da Noite, 3-14, Parque Vista Alegre, a oferta de R$ 4.500.000.00 

(quatro milhões e quinhentos mil reais) para aquisição do referido imóvel, com

na

proposta de pagamento à vista.
Sendo o que apresenta, aguardo resposta na forma de aceitação 

contraproposta, o mais breve possível.

ou

Proponente; Prefeitura Municipal de Bauru

Nome: Secretaria Municipal de Bauru
Endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, Bauru, SP

CNPJ: 46.137.410/0001-80

Bauru, 24 de agosto de 2021.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária Munidpal da Educação

V

/^.461.351/0001-04
■ULO KAZUO SHODA IMÓVEIS 

Creci: 23071-J
W. ORLANDO RANIERI, N» 04-06 
.'<J. - Cen 17030-671

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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Av. Oiiaiuio K;micn. n' í-í- 
Jiirditi! Ibiurii/Sl*
vv\vw.lo|)iii!<jvcisi)aiiiií.ci nii.bi'msmjKVflS .

ENTENDER PARA ATENDER

.r-'

Bauru, 26 de agosto de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A/C - PROF® MARIA DO CARMO KOBAYASHI

Prezada Senhora;

Pelo presente instrumento, estamos oficializando o “aceite” da proposta de 
compra e venda do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite, 3 — 14 — Parque 
Vista Alegre - Bauru - SP, pelo valor ofertado de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões 
e quinhentos mil reais), com pagamento a vista, ressalvado as condições a seguir 

expostas:

- A proprietária efetuará o pagamento total da alienação fíduciária que pesa sobre 
o imóvel, em até 15 dias após o comprador, de forma irretratável e irrevogável, 
oficializar em documento expresso a compra e venda do imóvel supra citado;

- A posse do imóvel será transmitida em até 30 (trinta) dias após a data do 

pagamento do valor total desta venda.

- Conforme solicitado verbalmente, informamos os dados bancários da proprietária 

onde deverá ocorrer o referido crédito objeto desta venda.
Banco Santander 
Agência 3051 - Bauru - Centro 
Conta Corrente 01788 -- 3
Titular: Staff Centro de Formação e Ap. P. S. e Vigilância Ltda 
CNPJ 02.577.491/0001-63

Atenciosamente.
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Av. ()i litüdo Híuncri, r' i ■ 
.lanhiii Mantiiibá, i^ainií/SP 
mwv-íopiüiuvcishauni.cdiíi.ís

Vrow»Mi

Twa

ENTIlNDER para atender

________________________
SÉaíF Centro de Formação e Ap. P. S. e Vigilância Ltda 
CNPÜ: 02.577,491/0001-63

VVafdete Aparecida Antonio Zamboni 
r!g. 5.103.718-XSSP/SP‘
CPF/MF 094.782.178-36 '

/

Miterii Zamboni Mendonça 
R.G. 22.416.575-6 SSP/SP ■ 
CPF/MF 200.260.558-05

'í
i/
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PREFEU UKA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Esiado de São Paulo

SECRETARIA MUNI CIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rua Raposo Tavares n° 8-38 -- Vila Sanio Antônio - CEP 17013-031

Fone(14)3214-4301

Ao

Gabinete da Prefeita

Segue para conhecimento, análise c manifestação quanto à aquisição do imóvel.

Se a manifestação for positiva e com o aceite dos proprietários no processo de 

aquisição de imóvel, se faz necessário encaminhamento para a Secretaria de Economia e 

Finanças para a declaração de saldo de dotação própria e suporte financeiro no exercício de 

2.021 para aquisição do imóvel.

Bauru. 30 de agosto de 2021.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária Municipal de Bauru

t
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PRKFEITI-'!^ 1)0 MUNICÍPÍO DE BAURU

Estado de Sào Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

- Vila Santo Antônio - CEP 17013-031 
Fone (14) 3214-4301

Rua Raposo Tavares n" 8-38

A
Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Segue para a declaração de saldo de dotação própria e suporte financeiro no exercício
Classificação l'uiiciünal 12.361,0004.1.004.

Secretaida de Negócios Jurídicos para análise, parecer e
de 2.021 para aquisição do imóvel.

Após encaminhar para a 

elaboração do projeto de lei e demais providências.

na

Bauru, 13 de setembro dc 2021.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária Municipal de Bauru

recebí
Em,JA.Lâ_t4U2--
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\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1

Bauru SP
. CNPJ: 46.137,410/0001-80 

(14)3235-1000

NOTA DÈRESERVÁ
02 00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO «
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO

02.03.00- 
02.03.03 -
— Reserva--------------------------------------------- -
Centro üe Custo
122 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

FolhaNúmeroEvento
001.001 - GERAL

112063
DocumentoProcessoRequisiçãoData

14/09/2021 110949/2021

— Dotação -
Natureza Desnosa _____^__
4T4.90'-61 .00 • AQÜISiÇAO OE IMÓVEIS 225

Siitj Eiemeatu tis Despesa_______ ____
99-‘OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMO'.^lSVrneulo

Dl .220.0000- ENSINO FUNDAMENTAL

— Credor -------------
Razão Sodai; Fornecedor

CPF/ÇNPJ

TelefoneOdaae
naereco

1

— Valores —
Dotação Ajtonzaaa

Saldo AtualReserve ____________ _
0,00

Reservado Antenor 1.000,00
4.501.000.00

Histórico Valor TotalValor Uniláno
Ss^ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AL. DAMA DA NOITE 

PQ VISTA ALEGRE / SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Unidade 4.500.000,00Eüsntidade 4,500.000.00item
11

3-14
Total 4.500.000,00

— Por Extenso----------------------------------------
'■"Quatro Milhões e Quinhentos Mii Reais"*

J
illa SilvaJusceline

jcsiívaCER23SD0 - SMARapd Informática Ltdí
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças

A Educação

A/C da Sr® Secretária

Conforme solicitado segue reserva do valor indicado na folha 31 do processo. 
A secretaria de Economia e Finanças fica a disposição, se necessário.

protestos de estima consideração, nosSem mais, elevamos os nossos 

colocando a disposição.

Maria RegiaifeRMacio 
Diretor DepertmstotR Bflinçjs 
Secretíria Hun-|de Econ. e Finanças

Rua Araújo Leite, n.** 17-47 - Vila Santa Tereza - CEP 17015-341 - Bauru/SP Fone (14) 3235-
1450

www.bauru.sp.gov.br

http://www.bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA DO MUNtCÍPÍO DE BAURU

Esiado dc São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua Raposo Tavares n“ 8-38 - Vila Santo Antônio - CEP 17013-031
Fone (14) 3214-4301

A
Secretaria de Negócios Jurídicos

Após autorização da Prefeita Municipal, folha 34, e reserva de verba folha 36, segue

necessárias.para análise, parecer e demais providências

Bauru, 21 de setembro de 2021.

Maria do Carmo Monteiro Koba’
Secretária Municipal dc Bauru
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JÜftL PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
N.A

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauni/SP, CEP 17012-432

Processo 110.949/2021
Interessado; Secretaria da Educação - Gestão de Finanças na Educação.
Assunto; Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noites, 3-14. Parque Vista

Alegre.

À Doutora Diretora da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário.

Teve início em 1° de janeiro de 2021 a Administração da 

Prefeita Municipal Suéilen Silva Rosin, tendo sido nomeada Secretária Municipal 

de Educação a Senhora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi.
Desde que assumiu a Secretária de Educação tomou ciência

das condições de sua Secretaria e realizou vistoria os equipamentos escolares à

da secretaria, formando um panorama das 66sua disposição pelos técnicos 
escolar de Educação Infantil, 16 escolas de Educação Fundamental e 09 Polos de

CEJA, elaborou um relatório que está disponibilizado eletronicamente como

Relatório de Vistoria das Escolas Municipais de Bauru.
Desse estudo e levantamento técnicos realizado, foram

necessidade imediata daencontradas situações que nos apontaram para 

Secretaria Municipal de Educação ter no rol das escolas municipais espaços
clientela de uma escola em caso de reformas e derotativos que tendam a

ampliações que inviabilizem a da rotina escolar.
Com 0 objetivo de sanar problemas pontuais e estruturais

das Unidades Escolares do Município de Bauru é que se apresenta a necessidade 

imediata de aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite, 3-14,

matrícula 97.923. Este prédio servirá para várias UnidadesParque Vista Alegre
Escolares que passarão pelo processo de ampliação, reforma ou em alguns casos 

construção pela inviabilidade de utilizar da sua sede original, (folhas 01/03)

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

*
I

Essa foi a justificativa técnica apresentada pela Secretária

do imóvel. Não nos cabe analisar a 

faltaria competência para tanto
Municipal de Educação para aquisiçao

materialidade de tal justificativa, até porque
de vista formal da existência da justificativa é que se analisa

nos i

apenas do ponto 

agora.
Foi juntada à folha 04 uma avaliação do imóvel a ser

valor de R$ 5.000.000,00 (cinco 

realizada pelo Senhor Fernando Toyoji Tatemoto, CPF
adquirido, elaborada pela TOP IMÓVEIS no

milhões de reais). 

934.460,478-91,
Às folhas 05/08 foi juntada cópia da matrícula n° 97.293, do 

2® Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, que descreve um prédio de madeira 

sem numeração, com frente para Alameda Dama da Noite, um prédio de madeira 

numeração com frente para Alameda das Alamandas, um barracão de 

madeira para depósitos. Também um prédio parte de madeira e parte de tijolos 

Os prédios estão construídos sobre um terreno de formato

sem
1

sem numeraçao.
irregular, situado no loteamento Parque Vista Alegre, com área de 3.167,44m^ 

cadastrado na Prefeitura Municipal de Bauru no Setor 04, Quadra 0618 e lote 002.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
& Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

f
%

Olhando o mapa oficial da SEPLAN:

OISO» . 040623 3■5^ <
à

04008? // c>:040080
JC040086 03 & 0ip

040081 P Momí laotez
04081

MO620'
âi

Çi
(Udfis? »[.*

e

tc

2
«40403tS

ô.|, 0«6t3 -
VEimi'

*i\cworí

.1 040042
040031

2 n^Aftie

A Quadra 618 está totalmente inserida na ZE.1, prevista na 

Lei Municipal 2339/82. A classificação ZE - Zona Especial se refere ao Termina! 

Rodoviário.
Os parâmetros urbanísticos da ZE.1 estão previstos no

Quadro 15 da Lei 2339/82.
O imóvel foi adquirido por OÁSIS ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme Registro 01. Em seguida os prédios 

existentes sobre 0 terreno foram demolidos, conforme Averbação 02.
STAFF CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA adquiriu o imóvel 

conforme Registro 03, que 0 alienou à Caixa Econômica Federal, conforme 

registro 04, pelo valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) 

em 06 de maio de 2014.

>

Foi elaborado 0 Memorial Descritivo de folhas 09/11.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

I

VI li

Sobre o terreno STAFF CENTRO DE FORMAÇAO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

construiu um prédio, que recebeu o “habite-se” em 2015, através do processo 

administrativo 56.568/2015 (fl. 12).

O valor venal do imóvel é de R$ 3.215.807,02, conforme

folha 13.

A planta do imóvel construído está juntada à folha 14.

Com toda essa documentação juntada a Secretária Municipal 

de Educação remeteu o processo para Secretaria Municipal de Obras solicitando 

uma vistoria e uma avaliação do imóvel (fí. 15).

Estando o processo tramitando, o Engenheiro Júlio César 

Rodrigues Gonçalves informou que não havia mais interesse na desapropriação 

(fl. 15 verso).

A Secretária Municipal de Educação confirmou o interesse

em desapropriar o imóvel (fl. 16).

Em 09 de agosto de 2021 o Engenheiro Júlio César 

Rodrigues Gonçalves solicitou esclarecimentos ao Secretário Municipal de Obras 

(fl. 17), que encaminhou o processo à Secretária Municipal de Educação (fl 17 

verso).

O processo foi encaminhado à Excelentíssima Prefeita 

Municipal de Bauru, Senhora Suéilen Silva Rosin, que determinou a avaliação do 

imóvel em 15 dias (fl. 18). Com isto ficou esclarecido que havia o interesse em 

desapropriar, apenas que as condições desta desapropriação deveríam ser 

analisadas.

i

Foi elaborada a avaliação do imóvel às folhas 19/29, pelo 

Engenheiro José Wilson de Macedo Júnior, que avaliou em R$ 4.526.136,28.

Da Secretaria de Obras o processo foi remetido novamente à 

Excelentíssima Prefeita Municipal de Bauru, Senhora Suéilen Silva Rosin, que 

tomou ciência de todo o processado e encaminhou o processo para a Secretária 

de Educação (fl. 29 verso).

4



jgSSL PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

&

A Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria do

proposta de compra do imóvel noCarmo Monteiro Kobayashi apresentou
valor de R$ 4.500.000,00, conforme folha 30,

Como resposta a TOP IMÓVEIS aceitou a proposta da

Municipal de Educação. Como já esclarecido, o imóvel estava alienado

uma

Secretária
à Caixa Econômica Federai, razão peia quai a proprietária assumiu o 

compromisso de quitar o imóvel 15 dias após ser o Município de Bauru oficializar o

compromisso de venda e compra (fl, 31/32)
foi remetido pela Secretária de Educação àO processo

Prefeita Municipal (fl. 33), que o recebeu, tomou ciência de todo o processado e

decidiu à folha 34.
Senhora Suellen Silva RosinA Prefeita Municipal de Bauru

autorizou a aquisição do imóvel, condicionada à lei autorizativa, conforme folha

34. Remeteu o processo à Secretaria de Economia e Finanças.
A Secretaria de Economia e Finanças solicitou à Secretaria 

qual unidade orçamentária sairia R$esclarecesse dede Educação que 

4.500.000,00 para pagar a aquisição do imóvei. Também solicitou que fosse 

conforme decisão a Exma. Prefeitaelaborado o projeto de lei autorizativa

Municipal (fl. 34).
A Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria do

Carmo Monteiro Kobayashi informou a Classificação Funcional de onde sairão os
fosse remetido o

elaborar a minuta do
imóvel e orientou a que 

Secretaria dos Negócios Jurídicos para
R$ 4.500.000,00 para comprar o 

processo para a 

projeto de lei (fl. 35).
A Secretaria de Economia e Finanças realizou a Reserva de 

Verba através da Nota número 12063 (fl. 36) e devolveu o processo para a

Secretaria de Educação (fl. 37).
Em 21 de setembro de 2021 a Senhora Maria do Carmo 

Monteiro Kobayashi remeteu o processo para Secretaria dos Negócios Jurídicos 

onde foi recebido pelo Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos, Doutor
(fl. 38)

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
r.> Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

Gustavo Russignoli Bugalho, que tomou ciência do processado e o remeteu para 

a Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário em 22 de setembro de 2021 

(fl. 38).
Na Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário o 

foi recebido pelo Procurador Jurídico do Município, Doutor Danielprocesso
Moyses Barreto, que está substituindo na Direção no período de férias da Doutora 

Carla C. Fialho. Em 23 de setembro de 2021 remeteu o processo para o

Procurador Jurídico Maurício Pontes Porto.

Esta. a análise dos fatos.

1) Não há nestes autos a análise da Secretaria Municipal do 

Planejamento informando se no local do imóvel é possível o uso na atividade de 

escola municipal.
Nessas condições, este processo deve ser remetido à

Secretaria Municipal do Planejamento para:
a) Vistoriar o imóvel que se pretende adquirir e emitir

Certidão de Uso do Solo esclarecendo se na localização do imóvel é possível o

para atividade de escola de Educação Infantil e Ensino Fundamentaluso
b) Vistoriar o prédio construído e informar se a construção 

poderá ser utilizada como escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental
haverá necessidade de adaptações.

sem

necessidade de adaptações, ou se 

principalmente em relação às normas de acessibilidade.
c) Vistoriar o imóvel e informar se haverá impacto de 

adensamento de trânsito e impacto de vizinhança com a implantação das

atividades pretendidas no local.

6



JÜfe PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

I

2) Que este processo seja submetido ao Conselho Municipal

de Educação para análise e manifestação.

3) Que este processo seja submetido ao Conselho do 

Município para analisar as respostas da SEPLAN, principalmente em relação à 

necessidade ou não de EIV — Estudo de Impacto de Vizinhança.

4) Com a finalidade de já instruir este processo, segue 

minuta de projeto de lei autorizativa, conforme decisão da Exma. Prefeita 

Municipal de Bauru, Suéilen Silva Rosin.

Estas as orientações que nos competia prestar e que

submeto à análise superior.

Bauru, 24 de setembro de 2021.

:es Porto
Procurador Jurídico do Município de Bauru 

OAB/SP 167.128 - Matrícula 27,627

7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauni/SP, CEP 17012-432

r
1

Minuta de Projeto de Lei.

LEI N° DE DE DE 2021

Autoriza o Município de Bauru, através da Secretaria 

Municipal de Educação, a adquirir o imóvel registrado 

através da matrícula 97.293, do 2° Oficial de Registro de 

Imóveis de Bauru/SP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 

da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°. Fica o Município de Bauru autorizado a comprar 

pessoa jurídica STAFF CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA EPP, com sede nesta 

cidade de Bauru/SP, na rua Aparecida, 711 e 713, Jardim Santana, inscrita no 

CNPJ sob n® 02.577.491/0001-63, o imóvel registrado no 2° Oficial de Registro de 

Imóveis de Bauru/SP. na matrícula número 97.293, pelo preço de R$ 4.500,000,00 

(quatro milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2°. Antes de ser celebrado qualquer contrato ou escritura 

e antes de ser efetuado qualquer pagamento, deverá ser apresentada a matrícula 

97.293 do 2® Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, atualizada, na qual conste 

que a alienação fiduciária constante do Registro 04, folha 02 da matrícula, foi 

devidamente quitada e o imóvel encontra-se livre e desimpedido de qualquer ônus 

real, podendo ser livremente alienado.

Art. 3°. O valor para aquisição do imóvel virá de dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, órgão ao qual o imóvel ficará 

afetado após sua aquisição pelo Município de Bauru.

8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauni/SP, CEP 17012-432

\ t
f

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru....
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N9 110.949/2021

Ao Diretor da Procuradoria-Geral

Acompanho na íntegra manifestação de fls. 39/47.

Além disto, acrescento que a aquisição de imóvel pela Administração Pública exige 
procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal ns 8.666/1993, em especial na modalidade 

concorrência (art. 23, §3®).

Admite-se a aquisição de imóvel, com dispensa de licitação, nos termos do art. 24, X, 
quando "imóvel destinado ao atendimento das finalidades predpuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia".

Art.24(...)
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

Nos termos da jurisprudência do TCÜ:

Utilize, ao proceder à compra ou a locação de imóvel, o art. 24, inciso X, 
da Lei 8.666/93, somente quando identificar um imóvel específico cujas 
instalações e localização evidenciem que ele é o único que atende o 
interesse da administração, fato que deverá estar devidamente 
demonstrado no respectivo processo administrativo.
Acórdão 444/2008 Plenário

Pelo exposto, além das providências manifestadas às fls. 39/47, fundamental, se 
dispor que o imóvel pretendido "é o único aue atende o interesse da administração, fato que 
deverá estar devidamente demonstrado no respectivo processo administrativo".

DANIEL MOYSES BARRET0-
respondendo como DIRETOR DA DIVISÃO- 2^-0^}. 2o 

DA PROCURADO^AÍíCÍÍATRÍMÔNÍO IMOBILIÁRIO^^^^

c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
r t

Processo 110.949/2019 

Bauru, 07/10/2021

Ao DUOS

Para atender ao item a) da folha 44.

Após à Secretaria de obras, para responder ao item b) da foiha 44 

Após ao GAE para responder ao item c) da foiha 44.

Éricã Guiineili

0 DEPLANDiretor

Cp^)

M4.cia
'59^

Secretaria dc Planejamento - Av. Nuno de Assis -14-60 - Centro

CEP: 17020-310 - Bauru/SP - Tel; (14) 3235-1420
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE CADASTRO 
SEÇÃO DE CERTIDÕES
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Parte do Mapa Oficial de Bauru em Outubro/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DK CADASTRO 
SEÇÃO DE CERTIDÕES

WWW.bauru,sd.qov.br
B/WfU

QUADROZONEAMENTO DE BAURUcaracterísticas gerais de uso e
OCUPAÇÃO

PREFERENCIAL 
RESIDENCIAL 
com alteraçóos 
faltas pela Lei 
2407/82

ZR4 8

ÍNDICE URBANÍSTICORECUOS PREDIAIS MIN.LOTESCONDIÇÕES DOS USOS CAmáx.FUNDOS T.O.máx.DIVISAS
LATERAIS

TESTADA ALINHAMENTO
MIN.m

AREA
MlNIMAm^

TOLERADOS OBSPERMISSIVEISPERMITIDOS
1,53/40 ou 3102505RI 1.53/4551256R2.01-R2.02 32/3335205007, 12, 30R2.03 11/23310250R2.04

2R3.01
2R3.02 13/40 ou 3512510Cl - C2.01 SI

-S2 1.53/44107 250C2,02 '53.01 1/21/25102507S3.02
3El -E2
111 1/21/25102504I2
32S3.03 (sò bilhar)

OBS,:
(1) O alvoríi será concedido para funcionamento na própria residência
(2) Deve oDedecer a tegistoçao especifica quanto ds características de ocupação da área.
(3) Terá sua implantação adequado a critério do Escritóno Técnico
(4) Deverá ser suPmetida a análise por parte da Comissão de Zoneainento (Deliberação CM2 de 18/10/90:12 al« 10 Hp).
(5) Será permitido desdobro de acordo coin a legislação especifica.
(6) Referem-se á exigência miniina por unidade tiabilaoional.
(7) Poderá haver necessidade de area para estacionamento de veiculos erou pátio para carga e descarga - quadro 21 
(10) Permitido como uso misto desde que a edificação lotai tenha T.O =^3,'4 e C.A =<1,5
(12) Deve dispor de área para playtjiound de 2nV por unidade habitacional com um mínimo de I5iip,
(30) Deliberação CMZ de 16' IO/90. Fiat com catacteristicas de R2.03.
(32) Lei 448 W99 autoriza mesas de bilhar em bares e lanchonetes, lespeitando o raio de 500 m de escolas (lei 39 izryo)



E-L'SO INSTITUCIONAL
(espaço, estabelecimentos ou instalações destinados à educação, lazer, cultura, assistência social, culto

religioso ou administração pública) 
ligação direta, ftincional ou especial com o uso residencial;El VICINAL OU DE ÂMBITO 

LOCAL
EI.Ol. Educação:
Escola maternal
Parque Infantil {rerLei 
4299/98)
EI.02. Lazer. Cultura, Saúde:
Quadrão de espone e piscinas
Salão para esporte
Centro de saúde e de vacinação
Creche e orfanato
Albergue e asilo
Igieja. Templo, locais de culto

Ensino pré-primário 
Ensino básico de i“ grau

uso de centros pouco especializados:E2 DE BAIRRO OU 
DIVERSIFICADO

Ensino básico de 1 e/ou 2‘ grau Administração regional 
Curso preparatório Agência de órgão de

Pre%’idência Social
f

Corpo de Bombeiros 
Delegacia de Ensino 
Delegacia de Polícia 
Funerária
Junta de Alistamento
Eleitoral
Militar
Posto de Indentificação e 

Documentação

Cursos de línguas 
Curso profissionalizante 
Faculdade 
Biblioteca 
Discoteca
Pinacoteca/Cinemateca 
Ginásio de espone 
Prática de equitação

l

Vara Distrital 
Agência Telefônica 
Agência de Correio

Quadra de escola de Samba 
Quermesse
Clube associativo, recreativo e
esportivo
Pronto Socorro

[

Auditório p/convençôes 
conferências

Circo e parque de diversões 
Consulado

Centro de reintegração social

uso de centro de maior especialização
Administração Federal. Estadual e Municipal 
Central de Polícia 
Correio Central

SETORIALE3

Estação de transni issão telegráfica 
Estação de diftisão por Rádio e TV

que implica grande concentração de pessoas ou veículos,
níveis altos de ruidos, padrões viários especiais, ou sujeitos à 
preservação ou controle específico tais como; monumentos 
históricos, mananciais de água, área de valor pais^istico:

Hospital 
Maternidade

E4 ESPECIFICO uso

Museus
Conventos
Pavilhão p/exposições
Planetário
Universidades
Peníntenciária, Casa de
detenção
Autódromos
Estádio
Hipódromo
Aeroportos e Hangares

Sanatório 
Arenas, anfiteatros 
Jardim Botânico 
Zoológico

Quartéis
Raia olímpica
Reservatório de água
Torre de Telecomunicações
Obs.: Ver lei n" 4391/99 e Lei
4421/99
Usina elétricaÁreas p/depósito de resíduos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
>. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
h DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
jj DIVISÃO DE CADASTRO
K SEÇÃO DE CERTIDÕES
I Av. Dr. Nuno de Assis, n** 14-60, Jardim Santana - Bauru-

Ài'

mr.Ktf.xnMm>í!o assuSP
www.bauru.8D.Qov.br

A/C Fiscal Marcelo,

Bom dia,

Favor vistoriar e informar;

1) Se num raio de 100 metros, a menor distância de instalações e 

funcionamento de bares, ambulantes, casas de jogos eletrônicos e demais 

estabelecimentos comerciais similares que vendam, forneçam ainda que 

gratuitamente ou entreguem bebidas alcoólicas ou cigarros.

2) Se num raio de 50 metros existe o funcionamento de postos, depósitos ou 
similares de combustíveis a menos de 50 metros do tanque de reservação de 

combustível.

3) Verificar se há casas de fogos de artifícios, a uma distância de 50 metros do 

local.

Att.

■it-

CINTIÁ LOTURCO PINHEIRO LEAO 
ENGENHEIRA 
MATR.:30242

DIVISÃO DE CADASTRO- SEPLAN

Q
\/i' .ouuO J 1 ê o

o ^ Jiji-àXj. <=»
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c± . Zh<Q/lé>g/VlX.

http://www.bauru.8D.Qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

T.Kl N^e.SSO- DE 03 DE JULTíO DE 2.014
Altera o Art. l0-A da Lei n® 4J20, de 07 de
julho de 1.998, acrescentado pelo Art. 2“ da 
Lei n* 4.759, de 26 de novembro de 2.001.

P. 34.278/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do an. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, fez saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

O Art. 10-A da Lei n® 4J20, de 07 de julho de 1.998, acrescentedo pelo Alt T da Lei n“ 4.759, 
de 26 de novembro de 2.001, passa a to: a seguinte redaçSo;

Fica proibido o funcionamento de postos, depósitos ou similares de combustíveis a 
menos de 50 metros do tanque de reservaçâo de combustível de qualquer divfea de 
EMEIS, EMEFS, Escolas de 1®, 2* e 3® graus da rede particular e oficial do 
ensino, hospitais, creches, centros e núcleos de saúde, supermercadt^ 
hipermercados, quartéis, teatros, asilos, viaditíos, sedes próprias de clubes sociais, 
esportivos e poços de abastecimento público.” (NR)

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 03 de julho de 2.014.

Art. 1*

I
“Art lO-A

Art. 2®

RODRIGO AhQPNl^E AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL

i
M^riFiinifi l'iifiTT^P^PTO

REÍARIO DOS NEGÓCIOS aiRlDICOSSEC

FERRARI
lE PLANEJAMENTO

ILO
;ret,

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO

Registrada no Depaitamwito de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data

AND^A MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
DIVISÃO DE CADASTRO 
SEÇÃO DE CERTIDÕES

Av. Dr. Nuno de Assis, n® 14-60, Jardim Santana - Bauru-:4
rcsvi^f-- EDETWDEPWm&TO 3«tJSP

www.bauru,sp.aov.br

AO DUOS

A/C Diretor de Departamento Arqt® Paulo

Processo n® 110.949/2021

Conforme vistoria do fiscal, existe um posto de combustível a menos de 

50 metros do local.

No art. 1° da Lei n° 6.530/2014, que altera o Art. 10-A da Lei n“ 
4.320/1998 e acrescenta o Art. 2° da Lei n° 4.759/*2001, assim preceitua: “Art. 
10-A - Fica proibido o funcionamento de postos, depósitos ou similares de 
combustíveis a menos de 50 metros do tanque de reservação de combustível 
de qualquer divisa de EMEIS, EMEFS, Escolas de V 2° e 3“ graus da rede 

particular e oficial de ensino, hospitais, creches, centros e núcleos de saúde, 
supermercados, hipermercados, quartéis, teatros, asilos, viadutos, sedes 

próprias de clubes sociais, esportivos e poços de abastecimento público. , 
impossibilitando assim a instalação de uma escola na citada Alameda Dama 

da Noite n® 3-14.

Att.

CINTIA LOTURCO PINHEIRO LEÃO 
ENGENHEIRA 
MATR.: 30242

DIVISÃO DE CADASTRO- SEPLAN



r OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE BAURU - SÂO PAULO

Rua Rio Bronco, 16-56 - CEP; 17.014-037 - Fone: (14) 3010-8040 - CNPJ: 05.689.774/0001-95 
Américo Zanetti Junior - Oficial Interino

]

2.® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE BAURU - S. PAULO 

Bauru, 05 de novembro de 2009

Livro n.® 2 - Registro Geral
FOLHAMATRICULA -

97.293
j

01

TmÓVEL: um prédio de madeira sem numeração, com frente para a ^ameda 
Dama da Noite, composto cie um quarto, uma sala e uma cozinha; UM PRÉDIO de 
madeira sem numeração, com frente para a alameda das Alamandas. comjjosto de 
um quarto, uma saia e uma cozinha; UM BARRACAO de madeira, para deposito, 
medindo 4,00x5.00 metros; três quartos de madeira, medindo respectivamente 
4.00x4,00 metros, 2,50x3,00 metros e 4,00x6,00 metros; UM PRÉDIO parte de 
madeira e parte de tijolos, sen^ numeração, sendo a parte de madeira medindo

de üjolos mede 4,00x6,00 metros, com frente para a alameda 
terreno, de formato irregular, situado

3,00x5,00 metros e a
das Alamandas e seu respectivo , ,
loteamento Parque Vista Alegre, com a área de 3.167,44 m . tendo as seguintes 
metragens e confrontações: Começa num ponto no alinhamento da aJ^^da dos 
Trevos, quarteirão 01. lado ímpar, esquina cora a; alameda Dama da Noite, deste 
segue 76 00 metros até outro ponto, confrontando com a referida alameda Dama 
da Noite; daí deflete à direita 66.65 metros até outro ponto, coi^ont^do neste 
linha com a alameda das Alamandas. quarteirão 01, lado par; dai deflete a direita 
em linha curva, com ralo de 9.13 metros e desenvolvimento de 7.11 metros ate 
outro ponto; daí deflete à direita em ângulo interno de 68°45T4” e segue 24,06 
metros em Unha reta até outro ponto; dai deflete à esquerda em Unha cu^a, com 
raio de 16.64 metros e desenvolvimento de 14,15 metros até outro ponto; deste 
segue em linha reta 54.60 metros até outro ponto, no aUnhamento da^ameda dos 
Trevos, confrontando nestas quatro linhas com parte desta area; dai deflete a 
direita em ângulo interno de 10r27’04” ha distancia de 31.43 metros ate outro 
ponto, ponto inicial da descrição, confrontando nesta linha com a alameda dos 

Trevos.
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CADASTRO: 04/0618/002
PROPRIETÁRIO; PRIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

São Paulo. Capital, na rua Urussuí n^ 71, conjimto 54 (parte). Iteim 00sediada em
Bibi, inscrita no CNPJ sob n® 07.415.964/0001-40.
REGISTRO ANTERIOR: Registro n® 15, de 28/04/2008 da Matricula n® 19-933 

ÍaScSla*f?d1sÍrTSrdrconfoÍtedSe com a certidão n®
aos 10/06/2009 exarada no processo n® 20.119/2009 da q,
Bauru-SP. acorhpanhada de petição firmada em Bauru-SP aos 13/10/2009). 
Prenoteção n® 223.057, de 13/10/2009.
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Rubens Pereira de MeUo e Souza,O Oficia] Substitutõ;
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97.293
FOLÜA

01
VERSO

R.01 - Em 18 de dezembro de 20<^. Por escritura lavrada aos 23/11/2009, 
páginas 357 do Livro n° 872 do 2® Tabelião de Notas de Osasco-SP, PRIME 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, vendeu o imóvel para 
OÁSIS ADMINISTRAÇAO de bens E participações LTDA.. com sede em São 
PaüJo-SP, na Rua Eldward Joseph n® 122, conjunto 15, Torre Passarelli, Vila 
Suzana, inscrita no CNPJ/MF sob n® 09.373.219/0001-00, pelo preço de R$ 
137.396,34 (cento e trinta e sete mÜ trezentos e noventa e seis reais e trinta e 
quatro centavos). Consta do titulo que foram apresentadas pela vendedora a 
Certidão Negativa de Débito relativos às Contribuições Ptevidenciárias e às de 
Terceiros, n® 6312009-21200964, emitida em 22/10/2009 e válida até 
20/04/2010, e a Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa ^ Débitos dé 
Tributos F^derala_eà Dívida Ativa da União. emitida.-«n^l5/10/20(Íá válida até 
13/04/20l0rcom o^digo de controle 38FXI:.4837.^12.^^0. Valor\el 
1^^636,34. Prenqjáçáon® 224.697 de 08/12/2009.
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> IGerson Bi e Castro :rii ettl Junior
Escreventes Autoilzados

\ íAv.02 - Em 06 de maio de 2014. Pelo titulo do R.03. procede-se a presente a 
fim de ficar constando a demolição do seguintes prédios: a) um prédio de 
madema sem numeração, com frente para a Alameda Dama da Noite, com a área 
de 40,00 m2; b) um prédio de madeira sem numeração, com frente para a 
-Mameda Alamandas, com a área de 40,00 m^; c) üm barracão de madeira, com a ' 
area de 20,00 m*; d) três quartos de madeira, com área de|47,50; e e)um prédio ’ 
parte de madeira e parte de tijolos, sem numeração, sendo 15,00 m® a parte:de ’ 
madeira e 24,00 m^ a parte de tijolos, totalizando a área de madeira 162,50 m® e 
de ^olos, com a área de 24,00 m®, através da aprovação obtida junto a Prefeitura'; 
de Bauru-SP no processo n° 6777/2014, conforme se verifica da Certidão n“ 
97/2014, ejcpedida aos 08/04/2014 pela referida prefeitura e da CND n® 
145182014-88888^8, expedida aos 05/05/2014 pel^,..-BgcStarià 
Federal do Brasil, ou* acompanham o referido título.
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Andréa Santa Manâ^ Freitas Gerson
\ Escreventes Autorizados

R.03 - Em 06 de maío^de 2014. Por Instrumento Particular n® 155553019907, 
lavrad.o pela Caixa Elconômica Federal, na forma da Resolução ti® 3932/2Q10, 
expedida pelo Bánco Central do Brasil, e do artigo 38 da Lei n® 9.514/.1997' 
firmado em Bauru-SP_ aos 01/04/2014, OÁSIS ADMINISTRAÇÃO DE BENS É

- continua na folha 02 - '
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r OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE BAURU -SÂO PAULO

Rua Rio Branco, 16-56 - CEP: 17.014-037 - Fone: (14) 3010-8040- CNPJ: 05.689.774/0001-95 
Américo Zanetti Junior - Oficial Interino

.2 ® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
CNS N.“ 11.263-1 

DE BAURU - S. PAULO

Bauru, 06 de maio de 2014.

Livro n ® 2 - Registro Gera
lAATRjCUU —

97.293
FOLHA

02

PARTICIPAÇÕES LTDA, vendeu o imóvel para STAFF-CENTRO DE FORSWÇAO 
E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGaANCIA 
LTDA BPP com sede nesta cidade de Bauru-SP, na Rua Aparecida, n° 711 e 713. 
Jardim Santana, inscrita no CNPJ/MF sob o n*’ 02.577.491/0001-63 pelo pre^ 
de R$ 1 400 000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo R$ 435.000,00 
referentes a recursos próprios, e R$ 965.000,00 referentes ao fin^ciamento 
concedido pela credora. Foram apresentadas pela vendedora a Certidão Negativa 
de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministério da Fazenda sob n 
010092014-88888219, emitida aos 1-7/01/2014, válida até 16/07/2014; e a 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida 
Ativa da União, emitida pela Secretaria dà Receita Federal do Brasü 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Ministério da Fazenda^_^tida aos 
18/02/2014, váHda até 17/08/2014, código de controle 8DB&:4B68:CA12.4B0B. 

'^|r$ 712.674,00. Prenotação n° 271.392^ 01/04/201^.
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liValor Tributáril

de Freitas !ti astroGerson cã (Q

Andréa Santa
Escreventete Autorizaoírs—\
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ie maio de 2014. Pelo título do R.03, STAFF CENTRO DE SR.04 - Em 06
FORMAÇÃO E ÍpERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA EPP, alienou fíduciariamente o imóvel, avaliado em R$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), à CAKA ECONOMICA 
FEDERAL com sede em BrasÜia-DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.360.305/0001-04, nos termos e para os efeitos 
dos artigos 22 e seguintes da Lei Federal n° 9.514/1997, em garantia do

recursos do SBPE, no valor de R$965.000,00 
mil reais), reajustável mensalmente na forma

no prazo contratado de

Sm
((

o
'sl'
COfinanciamento com origem em 

(novecentos e sessenta e cinco
estabelecida pela cláusula 4® do instrumento e pagável 
180 meses, através de igual número de prestações mensais e consecutivas, 
calculadas segundo o SAC, à taxa anual de juros nominal de 10,9349% e efetiva 
de 11,4999%, acrescidas das parcelas mensais relativas aos prêmios de serros,

• importando o encargo menSal inicial em R$ 14.154,58, vencendo-se o primeiro 
encargo mensal de acordo com a clausula 4®, e a época de reajuste dos encargos 
estipulada de acordo com a cláusula 3® do instrumento. Demais cláusulas, 
termos e condições constantes no título. Foram apresentadas pela devedora 
fiduciante a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - Ministério da Fazenda sob n® 001432013-21023491, emitida aos
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■m08/12/2013, válida até 06/06/2014; e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos

Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - 
Ministério da Fpenda, emiüda aos 10/02/2014, válida até 09/08/2014, código 
de controle 396’ ’.C7C8.F073.472B. \
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2® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE BAURU - SÃO PAULO

Rua Rio Brnnco, 16-56 - CEP; 17.014-037 - Fone: (14) 3010-8040 - CNPJ: 05.689.774/0001-95 
Américo Zanetti Janior - Oficial Interino

vJada mais consta em relação ao imóve! da matrícula n®,97293, a qual écomposta de 5pagina(s). Apresente 
cópia é reprodução autêntca da(s)ficha(s) da referida rnelricula. extraída nos termos do art, 19. § 1® da Lei 
-edera! n®6.015/1973. De tudo da fe. Segundo Oficial de Registro de lmó\eis e Anexos, foi criado nos 

da Lei n° 2.832 de 05 de janeiro de 1,937, passando a' funcionar a partir de 17 de março dc
/

ermos
Tiesmo ano, Bauru, 18 de outubro de 2021.17:20:14 Hs. E^rewnte Autorizado >
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU r rEstado de São Paulo
SECRETARIA DA EDUCAÇAO

feia educacao@bauru.sp.gov.br 
End: Rua Raposo Tavares, 8-38, Vila Santo Antonio

]4_ 3214-4301
daEdwcá^dcBcmrO

CEP- 17013-031

Bauru, 25 de Outubro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. Gustavo Russignoli Bugalho
Secretário de Negócios Jurídicos do Município de Bauru/SP
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (SNJ) do Município de Bauru/SP. 
Rua Araújo Leite, 32-70, VI. Aeroporto, CEP 17012-055, Bauru/SP.

Processo n° 110.949/2021
Assunto: Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noite, n° 03-14.
Ref.: Pedido de manifestação da SNJ

Há nos autos um despacho da Engenheira Cintia Loturco Pinheiro Leão 
(fls. 60) em que foi apontada a impossibilidade de instalação de uma escola no 
endereço do imóvel em tela, por contrariar o Art. 10-A da Lei Municipal n° 

6.530, de 03 de Julho de 2014.

Diante da informação retro mencionada, encaminho estes autos para 
nova análise, considerando em especial a manifestação da SEPLAN de fls. 60, 
e que seja feito o apontamento definitivo e fundamentado da existência 
de legalidade na aquisição do imóvel pretendido.

Atenciosamente.

ou não

M.\RiA DO Carmo Monteiro Kobayashi 
Secretária Municipal de Educação

Página 1 de 1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

I '^^Sécretaria K^nlcipal
I da Educação de.Bouru

Estado de São Paulo
ü SECRETARIA DA EDUCAÇAO>:S é educacao@bauru.sp.gov.br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38, Vila Santo Antonio
14_3214-4301CEP- 17013-031

Bauru, 25 de Outubro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. Gustavo Russígnoli Bugalho
Secretário de Negócios Jurídicos do Município de Bauru/SP
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (SNJ) do Município de Bauru/SP. 
Rua Araújo Leite, 32-70, VI. Aeroporto, CEP 17012-055, Bauru/SP.

(

Processo n® 110.949/2021
Assunto: Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noite, n” 03-14,
Ref: Pedido de manifestação da SNJ.

Há nos autos um despacho da Engenheira Cintia Loturco Pinheiro Leão 
(fls. 60) em que foi apontada a impossibilidade de instalação de uma escola no 
endereço do imóvel em tela, por contrariar o Art. 10-A da Lei Municipal n° 

6.530, de 03 de Julho de 2014.

Diante da informação retro mencionada, encaminho estes autos para 
nova análise, considerando em especial a manifestação da SEPLAN de fls. 60, 
e que seja feito o apontamento definitivo e fundamentado da existência ou não 
de legalidade na aquisição do imóvel pretendido.

Atenciosamente.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 
Secretária Municipal de Educação

Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Estado de São Paulo 

Secretaria dos Negócios Jurídicos 
Gabinete do Secretário

Processo

À Procuradoria do Patrimônio imobiliário

Seguem os autos para análise e demais providências.

Bauru, 26 de oijjtubro de 2021.

{
Gustavp Rus iignoli Bugalho 

Secretário Municipal aos Negócios Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

f

Processo 110.949/2021

Interessado: Secretaria da Educação - Gestão de Finanças na Educação.

Assunto: Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noites, 3-14, Parque Vista 

Alegre.

À Doutora Diretora da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário,

Enviado o processo para SEPLAN, a Divisão de Cadastro 

recebeu e sua Diretora determinou que o Fiscal de Posturas informasse se haviam 

atividades incompatíveis (fl. 55).
O Senhor Marcelo da Costa, Fiscal de Posturas, informou 

que o havia um posto de revenda de combustíveis a manos de cinquenta metros, 

conforme folha 55. Demonstrou sua afirmação com as fotografias de folhas 56/58, 

e fundamentou na Lei Municipal n° 6530/2014 de folha 59.
A Engenheira Cintia Loturco Pinheiro Leão informou que 

existia um posto de gasolina a menos de cinquenta metros (fi. 60).

Não houve decisão do Departamento de Uso e Ocupação do 

Solo, apenas o processo foi remetido à Secretaria de Educação (fl. 64), tendo a 

Secretária Municipal de Educação enviado à Secretaria dos Negócios Jurídicos 

para uma decisão conclusiva sobre a distância do posto de gasolina (fl. 65).

O Doutro Gustavo Russignoli Bugalho, Secretário dos 

Negócios Jurídicos, que o encaminhou à Divisão da Procuradoria do Contencioso.

Este, 0 relato.

É preciso se entender a atividade de postos de gasolina.

1



ÜÜL prefeitura municipal de BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauni/SP, CEP 17012-432

De início, a razão da legislação é proporcionar segurança
é umpública em caso de algum acidente em um posto de gasolina, uma vez que 

estabelecimento que trabalha com um grande estoque de material inflamável e

explosivo.
algumas atividades que causam aglomeração deAssim.

devem ficar a uma distância segura de um posto de gasolina.pessoas
Essa a razão de ser da legislação que está sob análise.
Em 1996, com a Lei Municipal n° 4188/1996, seu artigo 3®. 

uma distância mínima de 200 (duzentos) metros de escolas. 

Houve uma evolução legislativa conforme a tecnologia de 

segurança foi evoluindo, no sentido de cada vez se perceber que a periculosidade

inciso I, determinava

de um posto de gasolina diminuindo.
A última atualização foi realizada com a lei 6530/2014, cuja

cópia está juntada à folha 59, que reduziu a distância para 50 (cinqueta) metros.

E em que ponto do posto de gasolina deve ser marco inicial

da distância? Do tanque de reservaçâo. Então não é da divisa do imóvel no qual

da bomba de abastecimento, é do tanque defunciona o posto de gasolina nem

reservaçâo que fica enterrado no solo.
E qual 0 marco da escola? Qualquer divisa do imóvel

Portanto, o que se percebe nestes autos é que não existe um
Senhor Fiscal de Posturas esteve norelatório de vistoria, que demonstre que o 

posto de gasolina, marcou o tanque de reservaçâo de combustível 

inicial e mediu a distância até o prédio que se pretende desapropriar.

como marco

As informações destes autos são insuficientes para se

concluir se está ou não obedecida a distância de cinquenta metros.
Já tivemos casos concretos nos quais ao se medir a

distância a partir do tanque de reservaçâo, o resultado foi surpreendente.

Assim, para dirimir as 

Municipal de Educação, basta de realizar a medição no local, a partir do tanque de 

reservaçâo e se constatar se tem mais ou menos do que cinquenta metros.

dúvidas da Senhora Secretária

2



3Üfe PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

A

Não é uma dúvida jurídica, é uma dúvida técnica que deve 

ser esclarecida pelo Departamento de Uso e Ocupação do Solo, a quem incumbe 

determinar que um Fiscal vá até o posto de gasolina com uma trena e meça a 

distância.
Sendo possível desapropriar o imóvel, por estar a 

distância legalmente possível, observo que deverá haver lei autorizativa, cuja 

minuta já foi elaborada.

uma

Com a avaliação prévia do imóvel, autorização legislativa e 

justificação da aquisição do imóvel específico, poderá ser celebrado um teimo de 

acordo de venda e compra, escritura no Tabelionato e registro no Oficial de

Registro de Imóveis.
Ante todo o exposto, remeto este processo à SEPLAN, 

Departamento de Uso e Ocupação do Solo, para que determine a um Fiscal que 

vá até 0 posto de gasolina e realize a medição observando as regras contidas à

folha 59, informando nestes autos o resultado.

Bauru, 27 de outubro de 2021.

ZTÍ

Maurício Pontes Porto 

Procurador Jurídico do Município de Bauru 

OAB/SP 167.128
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Senhor Secretário de Negócios Jurídicos,

Bauru, 04 de novembro de 2021.

Ciente e de acordo, encaminho os autos para prosseguimento.

Atenciosa^ente,

ihirardelloArq.eUM. Nil:
Sec^noPlai^amento 
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Â-aUfe PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

fcl Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

Processo 110.949/2021
Interessado; Secretaria da Educação - Gestão de Finanças na Educação.
Assunto; Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noites, 3-14, Parque Vista

Alegre.

Ao Doutor Diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário,

A decisão de se adquirir o imóvel é da Secretaria Municipal

de Educação.
À Secretaria dos Negócios Jurídicos compete apenas

formalizar a documentação necessária.
À Secretaria Municipal de Educaçao compete justificar a

aquisição do imóvel e instruir o processo com as informações indispensáveis para

formalização.
Nestes autos quem deve receber as informações e decidir de

forma fundamentada e justificada é a Secretária Municipal de Educação.
Oriento a que estes autos sejam remetidos à Secretária 

Municipal de Educação para conhecer as informações e decidir se irá ou não 

adquirir o imóvel, sabendo de suas limitações de uso por estar há menos de

cinquenta metros de um posto de gasolina.
Oriento que todos os processos administrativos da Secretaria

de Educação que tratem de aquisição de imóveis sejam instruídos com:
1) Justificativa fundamentada de aquisição do imóvel. Se o 

imóvel for específico, deverá estar fundamentado porquê tem que ser aquele

imóvel, sendo impossível uma licitação.
2) Deverá estar fundamentado se a aquisição ocorrerá por

venda e compra ou desapropriação.
3) Projetos do imóvel com memorial descritivo.

1



K
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU- f»

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

t

4) Certidão de uso do solo expedida pela SEPLAN que

demonstre se o imóvel poderá ser utilizado para o fim a que se pretende.
5) Documentos atualizados do imóvel com certidões

negativas.
6) Certidões negativas de seus proprietários.
Essa é uma documentação mínima, para se saber o quê, de 

para quê se adquirirá um imóvel, bem como se o imóvel pode serquem e 

adquirido.

Bauru, 08 de novembro de 2021.

Procurádor Jurídico do Município de Bauru 

OAB/SP 167.128
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n° 110.949/2021

A
Secretaria de Educação:

Acompanho parecer de fls.74/75, segue o presente para 

conhecimento e demais providências cabíveis.

Bauru, 08 de novembro de 2021

Marcelo Ban^ de Arruda Castro 
Diretor da Procuradoria Geral do Município 

OAB 128.241

4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

^^ecretorta Muotelpeil 
da EducoçõodeBouru

Estado de São Paulo
SECRETARIA DA EDUCAÇAO

educacao@bauru.sp.gov.br 
End: Rua Raposo Tavares, 8-38, Vila Santo Antonio 

CEP- 17013-031 14_3214-4301

Bauru, 17 de Novembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. Gustavo Russignolí Bugalho
Secretário de Negócios Jurídicos do Município de Bauru/SP
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (SNJ) do Município de Bauru/SP 
Rua Araújo Leite, 32-70, VI. Aeroporto, CEP 17012-055, Bauru/SP.

Processo n° 110.949/2021
Assunto: Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noite, n° 03-14.
Ref: Resposta ao despacho defls. 74/75.

Uma vez que o trâmite processual destes autos 
15/07/2021 e que até a presente data ainda há dúvida do douto Procurador 
Maurício Pontes Porto sobre a necessidade, sobre os fundamentos e 
justificativas da aquisição, passa a ser importante evidenciar os seguintes 

fatos.

se iniciou no dia

Somente entre os dias 18/10/2021 e 20/10/2021 surgiu nos autos a 
informação da impossibilidade da aquisição em razão da ilegalidade imposta 
pela Lei Municipal n” 6.530/2014 em seu artigo 10-A. Ilegalidade apontada 
pela Engenheira Cintia Loturco Pinheiro Leão no despacho não datado de fls. 
60, e não indicada nos despachos anteriores de fls. 39/45, datado de 
24/09/2021. emitido pelo Procurador Maurício Pontes Porto e no de fls. 48, 
datado de 24/09/2021, emitido pelo Procurador Daniel Moyses Barreto.

Página 1 de 2
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Por fim, no despacho destes autos a fls. 74/75, datado de 08/11/2021. 
foram apresentadas mais orientações pelo Procurador Maurício Pontes Porto, 
entretanto, estas diferem das orientações enviadas por ele mesmo nos autos do 
Processo n“ 166.520/2021 no despacho de fls. 01/03, datado de 05/11/2021. 
em que sugere que todas as aquisições de imóveis sejam realizadas por meio 
do instituto da desapropriação.

Após narrar minimamente os fatos ocorridos até o momento, é 
importante pontuar que esta Secretaria da Educação não é competente para 
fazer a escolha técnica da alternativa legal mais adequada à aquisição dos 
imóveis que pretende adquirir. E mais, nestes autos não consta a orientação de 
que a desapropriação seria a via mais indicada.

A ideia sempre foi a de seguir o mesmo trâmite das aquisições mais 
recentes realizadas pela SME e, ao consultar os despachos emitidos pela 
Procuradora Carla Cabogrosso Fialho nos autos dos Processos 
Administrativos n" 155.310/2019, n° 150.537/2019, 141.896/2019,
141.939/2019, 150.530/2019 e 150.535/2019, salta aos olhos o uso da 
"desapropriação por utilidade pública ” em todos os casos.

Dessa forma, reafirmo o interesse na aquisição do referido imóvel, 
ílindaraentando a sua compra na intenção de lá alocar a Sede Administrativa 
da Secretaria Municipal de Educação e justificando a mesma diante da 
adequação da estrutura do prédio ao uso pretendido.

Atenciosamente.

C.x2/Ov>v.
Maru do Carmo Monteiro Kobayashi 

Secretária Municipal de Educação

Página 2 de 2
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prefeitura municipal de BAURU
estado de são PAULO

Processo n° 155.310/09
À
Diretoria da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

Dia. Diretora,

Trata-se de solicitação de análise jurídica e providências 

declaração de utilidade pública de imóveis pai-a a instalação de nova 

unidade de Educação Escolar, conforme justificativa apresentada ãs fls. 73/7a 

pela atual Secretária lilular da pasta.

quanto a

matrículas dos imóveis e osÀs fls. 09/13 constam as
atosiad<rs de valor venal às fls. 47/59 a avaliação do imóvel 

Fls. 69/72, avaliações particulares das áieas. Não
respectivos

realizada pelo Município, 

houve acordo amigável, fls, 75.

foi distribuído a 

. Esta é a breve síntese
Com esses documentos, o processo 

procruadora subscrevente para providências pertinentes 

dos autos. Pa.ssamos á análise.

IransierênciaA desapropriação por utilidade pública é a
Poder Público, mediante o 

dinheiro. Tal ato decorre da
pulsória da propriedade do particular ao 

pagamento justo c próvio de indenização em 

supremacia do interesse público e é, portanto, : 

poder do Público sobre o particular.

com

a maior forma de expressão do

O
1



prefeitura municipal PEBAUOT
ESTADO DE SÃO PAULO

do Poderdesapropriação depende de fundamentaçao 

Püblico, que serâ pautedo na necessidade pública, utilidade pública ou interesse 

indenieada mediante prévia e justa indenização cm drnlrerro

, tal como é

A

social e deverá ser inc 

ao expropriado,
detemúnado pela Constituição Federal. E o Deaeto-lei 3.365/41 disciplina que 

"declaração dc ufflidade pública", todos os bens poderão 

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios

•equisitos indispensáveis à consecução do instituto

ser
mediante

, Distrito Federal e

Territórios.

Secretária da Educaçao solicita a 

declaração de utilidade pública do bem, com a füralidade e a justificativa de fis. 

73/74.

No ca.sü dos autos, a

houve solução amigável.Clonsiderando que não 

caminho a se trilhar.desapropriação judicial ó o

Todavia, para regularizado do procedimento, entendo

documento de fls.avaliador do Município que elaborou onecessário ijue o 

47/59 0 assine.
manifestação da Secretaria Municipal do 

a desapropriação, o que é
Ainda, inexiste 

Finanças sobre a dotação orçamentária para 

imprescindível.

i\ii- Fim, 0 Sr. Prefeito Municipal, chefe do Poaer 

, deve autoria a desapropriação, corroborando ou não o 

demonstrado as fls. 73/74 e a conveniência e oportunidade do

efelivamente se comprovar o

Executivo é quem

interesse público
procedimento. Vale dizer, deve vir aos autos e

desapropriação desse específico imóvel, bem como se naointeresse público 

existam outros que

na
atendam de melhor fomra esse üiteresse.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Sem taia requisitos, não há fundamento para se declarar o

bem de utilidade pública.

escolha do imóvel e autorizada a 

desapropriação, o Prefeito Municipal deve autorizar a desapropriação judicial e 

prévio da indenização, conforme avaliação municipal, para o pedido

contrato de locação devei'á ser

lustificada a

o depósito
de imissão na posse, momento em que o 

rescindido.

autorizado pelo Sr, 

de Utilidade Pública poderá ser
Heita tais correções, bem como 

Prefeito, a minuta em anexo do Decreto 

encaminhada ao DCD para formalização.

publicação do Decreto de Utilidade Pública na 

PPI para demais providências, 

proposta ainda esse ano, o presente

Após a

Diário Oficial, o expediente deverá retornar a

destacando que para ação judicial 
expediente deve reloinai a PPI, no máximo, ate 10/12.

ser

E o parecer, sm],
À cü''i.sideração superior. 

Bauru, Ü2 de dezembro de 2019,

y_
Ç^/a Cabügrosso Fialho 

'Procuradora do Município 

OAB/SP 135.032
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n" 150.537A9
À
Diretoria da Procuradoria cio Pati-imÔnio Imobiliário

Dra. Diretora,

Trata-se de solicitação de análise jurídica e providências

a instalação de nova

Escolar, conEonne justificativa apresentada às fls. 33/35
declaração de utilidade pública de imóvel paraquanto a

unidade de Educação 

pela atual Secretária titular da pasta.

matrícula do imóvel e o respecti\'oAs fls. 07/09 consta a 
atestado de valor venal às es.06; às fls. 31/32 a avaliação do imóvel realizada 

pelo Município. Não hã outras avaliações particulares das áreas. Não houve 

acordo amigável. íls. 35. E, por fim. fls. 37, declaração de que há dotaçao

orçamentária.

foi distribuído a 

Esta é a breve síntese
Com esses documentos, o processo 

procuradora subscrevcnte para providências pertinentes 

dos autos. Passamos à análise.

utilidade pública é a transferência 

Poder Público, mediante o 

dinheiro. Tal ato decorre da

A desapropriação por

compulsória da propriedade do particular
de indenização em

ao

pagamento justo e prévio
ia do interesse público e 6, portanto, a maior forma de expressão c esupremacia 

poder do Público sobre o particular

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

desapropriação depende de fundamentação do PodeiA
Público, que será pautado na necessidade pública, utilidade pública ou intei'esse 

indenizada mediante prévia e justa indenização em dinheiro

do instituto, tal como é
social e deverá ser

expropriado, requisitos indispensáveis ã consecução 

determinado pela Constituição Federal. E o Decreto-lei 3.365/41 disciplina que 

"declaração de utilidade pública", todos os bens poderão ser 

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal c

ao

mediante

Territórios.

No caso dos autos, a Secretária da Educação solicita a
finalidade e a justificativa de fls.declaração de utilidade pública do bem, 

33/35.

com a

não houve solução amigável, aConsiderando que 

desapropriação judicial 6 o caminlio a se trilhar.

Prefeito Municipal, chefe do Poder
não o

Todavia, o Sr,
Executivo é quem deve autorizar a desapropriação, corroborando ou

público demonstrado as fls. 33/35 e a conveniência e oportunidade dointeresse
autos e efetivamente se comprovar oprocedimento. Vale dizer, deve vir 

interesse público na desapropriação desse específico imóvel, bem como se nao

existam outros que atendam de melhor forma

aos

interesse. Observo que bá 

áreas vizinhas, que abrigarão
esse

umaoufa‘os processos de desapropriação 

única unidade escolar, na torma apresentada pela Secretária de Educaçao.

com as

tal interesse público justificado pelo 

declarar o bem de utilidade pública.
Contudo, sem

Pi-efeito, não bâ íundamento para se

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Também seria importante vir aos autos avaliações de 

particulares para verificar o preço do imóvel.

escolha do imóvel e autorizada aJustificada a
desapropriação, o Prefeito Municipal deve também autorizar a desapropriação 

judicial e o depósito prévio da indenização, conforme avaliação municipal, para

o pedido de imissão na posse.

1-eita tais correções, bem como autorizado pelo Sr.

do Decreto de Utilidade Pública poderá serPrefeito, a minuta em anexo 

encaminhada ao DCD para formalização.

Após a publicação do Decreto de Utilidade Pública no 

Diái-io Oficial, o expediente deverá retornar a PPi para demais providências, 

destacando que paia ação judicial ser proposta ainda esse ano, o presente 

expediente deve retornar a PPI/ no máximo, até 10/12.

E o parecer, smj.

À consideração superior. 

Bauru, 04 de dezembro de 2019.

Carla Cabogrosdí Fialho

Procuradora do Município 

OAB/SP n° 135.032
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PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BAUM 

estado de Sylo PAULO

Processo n° 141,896/19
A
Diretoria da Procuradoria do Patrimônio Imobihãno

Dra. Diretora,

■iratcvse de solicitação de análise jurídica e providências
a instalação de nova 

pvesentada às fls. 79/80
declaração de utilidade pública de imóvel paraquanto a

unidade de Educação Escolar, conforme justificativa a

pela atual Sca-etária titular da pasta.

matricula do imóvel e o respectivo 

avaliação do imóvel reali/.ada 

Não houve

Às l1s. 18/f 6 consta a

atestado de valor venal (fls. 12), às Rs. 77/78 a 

pelo Município. Não há outeas avaliações particulares das áreas 

acordo amigável Ra. 81. B, por fim, fls. 82, declaração de que há dotação

orçameirfcária.

foi distribuído a 

Esta é a breve síntese
Com esses documentos, o processo 

procuradora subscrevente para providências pertinentes 

dos autos. Passamos à análise.

a transferênciaA desapropriação por utilidade pública é

compulsória da propriedade do particular 
pagemento justo e prévio de indenização em dinheiro. Tal ato decorre da 

supremacia do interease público e é, portarrto, a mator forma de expressão de 

poder do Público sobre o particular.

Püdcr Público, mediante oao

0À-"
y

1
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PREFEÍTUXiA MUNICIPAL DE BAURU
___________ ___________P—iifn"»

ESTADO DE SÃO PAUI.O

A desapropriação depende de fundamentação do Poder 

Público, que será pautado na necessidade pública, utilidade pObÜca ou interesse 

indenizada mediante prévia e justa indenização em dinheiro 

expropriado, requisitos indispensáveis à consecução do instituto, tal como e 

determinado pela Constituição Federal. E o Decreto-lei 3.365/41 disciplina que 

"declaração de utilidade pública", todos os bens poderão sei- 

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

Territórios.

social e deverá ser

ao

mediante

f

No caso dos autos, a Secretária da Educação solicita a 

declaração de utilidade pública do bem, com a finalidade e a justificativa de íls. 

79/80.

não houve solução amigável, aCo ns id e ra ndo qu e 

desapropriação judicial é o caminho a se trühar.

Prefeito Municipal, chefe do PoderTodavia, o Sr.
Executivo é quem deve autorizar a desapropriação, corroborando ou nao o 

público demonstrado as fls. 79/80 e a conveniência e oportunidade do

procedimento. Vale dizer, deve
interesse público na desapropriação desse específico imóvel, bem 

existam outros que atendam de melhor forma esse interesse.

interesse
vir aos autos e efetivamente se comprovar o

como se não

Sem tal interesse público, nao há fundamento para st

deciarar o bem de utilidade pública.

autos avaliações dcTambém seria importante 

particulares para vurificar o preço do imóvel.

vir aos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

escolha do imóvel e autorizada ?Justificada a
desapropriação, o Prefeito Municipal deve autorizar a desapropriação judicial e 

o depósito prévio da indenização, conforme avaliação municipal, para o pedido

de imissão na posse.

Feila tais correçoes, bem como autorizado pelo Sr, 

do Decreto de Utilidade Pública poderei serPrefeito, a minuta em anexo 

encnminlrada ao DCD para fonmalizaçao.

Após a publicação do Decreto de Utilidade Pública no 

Diário Oficial, o expediente deverá retornar a PPl pai'a demais providências, 

destacando que para açao judicial ser proposta ainda esse ano, o presente 

expediente deve retornar a PPI, no máximo, até 10/12.

P o pai-ecer, smj.

A consideração superior. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019.

Y'
Carla CabJgrosso Fialho 

Procuradora do Município 

OAB/SP «“135.032
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n® 141.939/19
À
Diretoria da Procuradoria do Patrimômo Imobiliário

Dra. Diretora,

Trata-se de solicitação de análise jurídica e providências
a instalação de novaquanto a declaração de utilidade pública de imóvel para

Educação Escolar, conforme justificativa apresentada às Es. 35/3/unidade de 

pela atual Secretária titular da pasta

Às fls, 15/22 coi-rsta a inaü-ícula do imóvel e o respectivo

atestado de valor venal, às fls. 05/10 a avaliação do imóvel realizada pelo 

Município. Não hã outras avaliações particulai-es das áreas. Nao houve aconio 

F,, por fim, fls, 39, declaração de que há dotação orçamentária.amigável, fls. 38.

íoi distribuído a 

. Esta 6 a breve síntese
Com esses documentos, o processo 

procuradora subscrevento para providências pertinentes 

dos autos. Passamos à análise.

é a Lraiisferência 

Poder Público, mediante i' 

dinheiro. Tal ato decorre da 

maior forma de expressão de

.A ciesapropriaçao por utilidade pública 

compulsória da propriedade do particular 

pagamento justo e prévio de indenização em 

supremacia do interesse público e é, portanto, a 

poder do Público sobre o particular.

ao

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURl' 

ESTADO DE SÃÜ PAULOmmW'”
A ciesíipropriação depende de fundamentação do Poder 

necessidade pública, utilidade pública 

indenizada mediante prévia e justa indenização em dinlreiro

ou interesse
Público, que serã pautado 

social e deverá ser ...

na

.•iispensáveis à coasecuçào do instituto, tal como e 

E 0 Decreto-lei 336Õ/41 disciplina que
ao expropriado, roc|ui.sitos inc

determinado pela C.onstituição Federal.
"declawgão de utilidade pública", todos os bens poderão ser

, Distrito Federal e
niediante
desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios

Territórios.

Secretária da Educação solicita a 

declaração de utilidade pública do bem, com a finalidade e a justificativa de tis. 

35/37.

No caso dos autos, a

houve solução amigável, aConsiderando que não 

desapropriação judicial é o caminho a se trilhar.

Municipal, chefe do PoderTodavia, o Sr. Prefeito
desapropriação, corroborando ou não oExecutivo é quem deve autorizar a

demonstrado as fls. 35/37 e a conveniência e oportunidade dointeresse público 

procedimento, 

interesse público na

efetivamente se comprovar o 

, bom como se não
Vale dizer, deve vir aos autos e

desapropriação desse específico imóvel 

atendam de melhor forma esse interesse.existam outros que

Sem tal interesse público, não há fundamento para se

declarar o bem de utilidade pública.

autos avaliações dtvir aosTambém seria importante 

veriíicav o preço do imóvel.particulares para

■■v,ey

y 2
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PREFEITURA IMUNÍCIPAL DE BAURU

ESTA0O DE SÃO FAULO

escolha do imóvel e autorizada aJustificada a

desapropriação, o Frefoito Municigal deve também autorizar a clesapropnarao 

judicial e o depósito prévio da indenização, conforme avaliação municipal, para 

o pedido de ümssào na posse.

Hcita tais correções, bem como autorizado pelo Sr 

Prefeito, a minuta em anexo do Decreto de Utilidade Pública poderá 

encammhada ao DCD para formalização.

sei

Após ci publicação do Decreto de Utilidade Pública no 

Diário Oficial, o expediente deverá retomar a PPI para demais providências,

destacando que para ação judicial ser proposta ainda esse ano, o presente 

expediente deve retornar a PPI, no máximo, até 10/12.

P, o parecer, smj.

A consideração superior. 

Bau)'u, 03 de dezembro de 2019.

.i>vO '
SOna Cabogrosso^tialho

Procuradora do Município 

OAB/SP n'’ 135.032
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PREFEITURA MUNiClPAmE BAURU 

F.STADO DE SÃO PAULO

Processo n° 150.530/19
V

A
Diretoria da Pioruradoria do Patrimônio Imobiliáiio

Dia. Diretora,

1 rata-se de solicitação de análise jurídica e providências
a instalação de novadeclaração de utilidade pública de imóvel paraquanto a

unidade de Educação Escolar, conforme justificativa apresentada às lis, 26/28

pela atual Secretária titular da pasta

mati-ícula do imóvel e o respectivo 

avaliação do imóvul realizada pelo
Às /is. 06/07 coiTSta a

atestado de valor vonal, ás fls. 24/25 a
. Não Ká outras avaliações particulares das áreas. Não houve acordo

amigável fls. 29, B, por fim, fls, 30, declaração de que ha dotação orçamentária.
Município

foi distribuído a 

Esta é a breve síntese
Com esses documentos, o processo 

procuradora subscreveníc para providências pertinentes 

dos autos. Passamo.sa análise.

utilidade pública é a transferência 

Poder Público, mediante o 

dü-dieiro. Tal ato decorre dn 

a maior forma dc expressão de

A desapropriação por

compulsória da propriedade do particular ao 

paganrento justo e prévio de indenização em 

supremacia do interesse público e é, portanto, ; 

poder do Público sobre o particular.

0)^
/
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PRFFEITUÍ^ MUNICI PAL OE BAURU
_ ................... ......................................... ................................ ■■■in ».......

ESTADO DE SÃO PAULO

desapropriação depende de fundamentação do Poder

ou interes.-'e 

em dinliciro

A
Público, que fierá pautado na necessidade pública, utilidade publica 

social e deverá ser indenizada mediante prévia e justa indenização
indispensáveis à consecução do instituto, tal como éao expropriado, requisitos 

detei-minado pela Constituição Federal. E 0 Dea-eto-lei 3,365/41 disciplina que

utilidade pública", todos os bens poderão ser
mediante "declaração de 

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e

Territórios.

Secretária da Educação solicita a 

declaração de utilidade pública do bem, com a finalidade e a justificativa de tis. 

26/28,

No caso dos auto.s, a

houve solução amigável, aConsiderando que não 

desapropriação judicial é 0 caminlto a se trilliar.

Prefeito Municipal, chefe do PoderTodavia, 0 Sr.
Executivo é quem deve autorizar a desapropriação, corroborando ou não o 

demonstrado as fls. 26/28 e a conveniência e oportunidade dointeresse público
procedimento. Vale dizer, deve vir 

interesse público na desapropriação desse específico imóvel

autos e efetivamente se comprovar u 

, benr corno se não
aos

atendam de melhor lorm? esse interesse.existam ouhos que

Sem tal interesse público, não há fundamento para fo

declai-ar 0 bem de utilidade pública.

autos avaliações deTambém seria importante vir 

particulares para verilicar o preço do imóvel.

aos
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU

BSTADO DE SÃO PAULO

lusliíicada a escolha do imóvel c 

desapropriação, o Prefeito Municipal deve tambÉm autorizar a desapropriação 

judicial e o depósito prévio da indenização, coirforme avaliação municipal, pata 

o pedido de imissão na posse.

autorizada a

Feita tai.R correções, bem como autori/.aQo pelo Si

do Decreto de Utilidade Pública poderã serPrefeito, a minuta om anexo 

encaminhada ao DCÜ para tormalização.

.Apó.s a publicação do Decreto de Utilidade Pública n>> 

Diário Oficial, o expediente deverá retornar a PPl para dciruns providências, 

destacando que para ação judicial ser proposta ainda esse ano, o premente 

expediente deve retornar a PPl, no máximo, até 10/12.

È o parecer, smj.

A con.sideração superior. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019.

—-

Cíírla Ccibogivsso Fialho 

Prociímdofíi âo Município 

OAB/SP ic‘ 135.032
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KSTADO DE SÃO PAÜLÜ

Processo n° 150.535/19
À
Diretoria da Pi‘ocuradoria do Patrimônio Imobiliário

Dra. Diretora,

Trata-se de solicitação de análise jurídica e providências 

declaração de utilidade pública de Imóvel para a instalação de nova 

Bcolar, conforme justificativa apresentada ãs fls. 37/39
quanto a
unidade de Educação 

pela atual Secretária titular da pasta.

Às fls, 07/08 consta a matrícula do imóvel e o respectivo 

atestado de valor venal às Hs.06; às fls, 35/36 a avaliação do imóvel reali/ada 

Nãü há outras avaliações particulares das área.s.
fim, :ls. 41, declaração de que há dotação

Não houve
pelo Município, 
acordo amigável, fls. 40. E, por

orçamentária,

foi distribuído a 

, Esta é a breve síntese
Com esses documentos, o processo 

procuradora subscrevente para providências pertinentes 

dos autos. Passamos à análise.

a transferência 

Poder Pübiku, mediante o 

dinheiro. Tal ato decorre da 

a maior forma de expressão de

A desapropriação por utilidade pública e 

compulsória da propriedade do particular 

pagamento justo e prévio de mdenização em 

supremacia do interesse público e é, portanto, 

poder do Público sobre o particular.

ao



PREFElTLiRA MUNÍCIPAL OE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

A des.ipropriaçao depende de fundamentaçao do Podei
ou interessePúblico, que será pautado na necessidade pública, utilidade pública

deverá ser indenizada mediante prévia e justa indenizarão em dinheúosocial e
ao expropriado, requisitos indispensáveis à consecução do instituto, tal como e

E o Decreto-lei 3.365/41 disciplina quedeterminado pela Constituição Federal, 
mediante "declaração de utilidade pública", todos os bens poderão ser

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e

Territórios.

No caso dos autos, a Secretária dá Educação solicita a 

declamção de utilidade pública do bem, com a finalidade e a justificativa dc íls. 

37/39.

não houve solução amigável, aConsiderando que 

desapropriação judicial é o camirüio a se trilhar.

Todavia, o Sr. Prefeito Municipal, chefe do Poder
nãoExecurivo é quem deve autorizar a desapropriação, corroborando ou 

mteresse público demonstrado as fls, 37/39 e a conveniência c oportunidade do

autos e efetivamente se comprovar oprocedimento. Vale dizer, deve vir 

interesse público na desapropriação desse específico imóvel, bem como se náo

existam outros que atendam de melhor forma
com as

aos

interesse. Observo que há 

áreas vizinhas, que abrigarão
esse

umaoutros processos dc desapropriação 

única unidade escolar, na forma apresentada pela Secretária de Bducaçao

tal interesse público justificado pelo 

declarar o bem de utilidade pública.
Contudo, sem

Prefeito, não há fundamento para se

.o



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PATLO

autos avaliações c1i‘Também seria importante vir 

particulares paa'a verificar o preço do imóvel.

aos

escolha do imóvel e autorizada aJustificada a

desapropriação, o Prefeito Municipal deve também autorizai' a desapropriação 

judicial e o depósito prévio da indenização, conforme avaliação municipal, paia

o pedido de imissão na po.''Se.

Feita tais correções, bem como autorizado pelo Sr.

do Decreto de Utilidade Pública poderá scrPrefeito, a minuta em anexo 

encaminitada ao DCD para formalização.

Apôs a publicação do Decreto de Utilidade Pública no 

Diário Oficial, o expediente deverá retornar a PPI para demais providências, 

destacando que para ação judicial ser proposta ainda esse ano, o presente 

expediente deve retornar a PPl, no máximo, até 10/12.

Í1 o parecer, sinj.

A consideração .superior. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019.

Carla Cabogrosso Fialho 

Procuradora do Município 

OAB/SP iP 135.032

3
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Fiat {ver Delib. CMZ de 
18/10/90)

S4 ESPECIFICO atividades destinadas à população em geral, as quais por seu porte 
ou natureza, exigem confínamento em áreas próprias.
S4.0I. serviços de centros de maior especialização incômodos ao 

uso residencial:
Guarda móveis e outros bens 
Motores (retifica e 
recondicionamento)
Barcos (reparos) 
Compressores e caldeiras 
(reparos)

Depósitos
Caminhões e ônibus (oficina)

Guarda de animais 
Garagens de frotas 
Transportadora {ver Lei 
2569/8f)
Aluguel de guindastes, 
caminhões, veículos 
Armázem de estocagem de 
mercadorias

Depósito de equipamento de 
buffet

S4.02. serviços de localização específica: 
Motéis {ver Lei Câmara 
2550/85, Lei Câmara 3842/95 e 
4245/97)
Drive-in 
Auto Cine

E - USO INSTITUCIONAL
(espaço, estabelecimentos ou instalações destinados à educação, lazer, cultura, assistência social, culto

religioso ou administração pública)
EI VICINAL OU DE ÂMBITO ligação direta, funcional ou especial com o uso residencial:

LOCAL _________________
El.01. Educação;
Escola maternal 
Parque lofantil {ver Lei 
4299/98)
EL02. Lazer, Cultura, Saúde:
Quadrâo de esporte e piscinas
Salão para esporte
Centro de saúde e de vacinação
Creche e orfanato
Albergue e asilo
Igreja, Templo, locais de culto

Ensino pré-priraário 
Ensino básico de 1® grau

«Èi DE BAIRRO OU
DIVERSIFICADO

uso de centros pouco especializados:

Ensino básico de 1® e/ou 2® grau Administração regional
Agência de órgão de

Previdência Social 
Corpo de Bombeiros 
Delegacia de Ensino 
Delegacia de Polícia 
Funerária
Junta de Alistamento 
Eleitoral

Curso preparatório

Cursos de línguas 
Curso profissionalizante 
Faculdade 
Biblioteca 
Discoteca
Pinacoteca/cinemateca



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE CADASTRO 
SEÇÃO DF. CERI IDÕES

WWW.bauru.sD.aov.br
sçcBEr-'4ii/'.DCPiv«cj«MNro e>isu

PREFERENCIAL 
RESIDENCIAL 
com alterações 
feitas pela Let 
2407/82

características GERAIS DE USO E 
OCUPAÇÃOZR4 ZONEAMENTO DE BAURU QUADRO

8

CONDiÇOES DOS USOS LOTES RECUOS PREDIAIS MIN.
ALINHAMENTO I DIVISAS 1 FUNDOS 

LATERAIS

ÍNDICE URBANÍSTICOPERMITIDOS PERMISSIVEIS TOLERADOS OBS AREA
MÍNIMA

TESTADA
MlN.m

T.O.máx. C.A.máx.

RI 5 250 10 0 ou 3 3/4 1,5R2.01-R2.02 6 125 5 5 3/4 1.5R2,03 7,12, 30 SOO 20 5 3 3 2/3 3R2,04 7 250 10 3 3 1/2 1
R3.01 2
R3.02 2

Cl - C2.01 SI 10 125 5 0 ou 3 3/4 1-S2
C2.02 -S3.01 7 250 10 4 3/4 1,5S3.02 250 10 5 1/2 1/2E1 • E2 3
II

12 4 250 10 5 1/2 1/2
S3.03 (só bilhar) 32

OBS.i --------------------------------------- ----------------------- ^—
(1) 0 filvürá seró coiicediclo pora funcionamento na própria residência
(2) Deve obedecer a legislação especifica quanto âs características de ocupaçao da área.
(3) Terá sua implantação adequado o critério do EsciitOrio Técnico.
(4) Deverá ser submetido a análise por parte da Comissão de Zoneamento (Deliberação CMZ de 18/10/90' I2 até 10 Hp)
(5) Será permitido desdobro de acordo com a legislação especifica.
(6) Referem-se à exigência mínima por unidade habitacional
(7) Poderá haver necessidade de área para estacionamento de veiculos e/ou pátio para carga e descarga • quadro 2 I 
(IO) Permitido como uso misto desde que a edificaçáo total tenha T.O =<3/4 e C.A. =< 1,5.
( I2) Deve dispor de área para playground de 2m* poi unidade habitacioitoi com um mínimo de I5np.
(30) Deliberação CMZ de 18/10/90 Fiat com características de R2.03.
(32) Lei 443'l.'99 autoriza mesas de bilhar em bares e lanclionetes, respeitando o raio de 500 m de escolas (lei 3912/95)

http://WWW.bauru.sD.aov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
DIVISÃO DE CADASTRO 
SEÇÃO DE CERTIDÕES

Av. Nuoo de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
www.bauru.SD.gov.br________ _______

f\
f

CERTIDÃO fiefçpMs MimiciptldaBAvn^

DATSXo t)K QSDj53EyN°1.715/2021
ovo

LUCIANA GABRIEL FERREIRA - Diretora da Divisão de Cadastro Imobiliário da 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
atendendo a solicitação de emissão de Certidão de Uso e Ocupação do Solo, 
exarada através dos Autos n“ 110.949/2021 no qual é interessada: SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

CERTIFICA QUE: A Prefeitura Municipal de Bauru informa que foi requerido através 

do presente processo, conforme fl.77 (verso), Certidão de Uso e Ocupação do Solo, 
para fins de alocar a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, no 

imóvel objeto da matrícula sob n^ 97.293 do 2“ ORI de Bauru-SP, correspondente a 

terreno de formato irregular, no loteamento Parque Vista Alegre, situado na Ala
meda Dama da Noite n° 3-14, conforme Sistema de Lançamento de Cadastro Imobi
liário desta Prefeitura, esquina com a Alameda dos Trevos, quarteirão 1, lado ímpar, 
e Alameda das Alamandas, quarteirão 1, lado par, nesta cidade de Bauru-SP, cadas
trado como Setor 4 Quadra 0618 Lote 02.

Conforme análise e parecer da Engenheira da Divisão de Cadastro, da Secreta
ria Municipal de Planejamento, o citado imóvel, está inserido em ZE.1 divisa com 

ZR4.B, de acordo com o Mapa Oficial de Zoneamento de Bauru, e uma vez que o 

art. 75°, da Lei de Zoneamento n° 2.339/1982, que assim preceitua:
“Ari. 75° - Fica assegurado aos lotes fronteiros às vias públicas que 
fixam os limites das zonas, as condições de uso estabelecidos para 

a área adjacente.”
A referida atividade Sede Administrativa, que se enquadra como uso E2, admi

nistração regional, é permitida, desde que sejam respeitadas as orientações des
critas nessa certidão, conforme segue abaixo:

um

0 coeficiente de1. O referido uso E2 é permitido. A taxa de ocupação 
aproveitamento, os recuos prediais mínimos e demais informações estão dispostos 

quadro 8, conforme a Lei de Zoneamento n° 2.339/1982 e suas alterações;no
2. Atender o Termo de Referência Técnico (TRT), de acordo com o Decreto n°
13.269/2016;
3. Seguir as orientações e diretrizes da SEMMA E CETESB;

Esta certidão tem validade de 180 dias, a partir da data de sua emissão, de acordo com a Portaria n*
06/2021, publicada no D.O n” 3.362 em 28 de janeiro de 2021

http://www.bauru.SD.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
DIVISÃO DE CADASTRO 
SEÇÃO DE CERTIDÕES

Av. Nudo de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
 www.bauru.5D.gov.br

r

MM

O CERTIDÃO N*" 1.715/2021 (folha 02/02)
DIVISÃO DB CADASTRO /

4. Para sua ampliação/ mudança de uso deverá ainda seguir a Lei de Zoneamento 

n° 2.339/1982 e suas alterações, Código de Obras n° 7.028/2017 e suas alterações, 
Plano Diretor n° 5.631/2008, Leis de Acessibilidade (Lei n° 4.798/2002 e Lei n° 

4.979/2003 e suas alterações e a referida Lei n® 5.767/2009 e suas alterações), NBR 

n° 9.050/2020, Lei de Reuso n“ 6.110/2011, Leis complementares para o uso espe
cífico, Código Sanitário e demais legislações pertinentes e específicas, Lei que disci
plina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e logradouros públicos nu 

Município de Bauru n® 7.181/2019 e suas alterações, Código Ambiental Município de 

Bauru Lei n° 4.362/1999 regulamentado pelo Decreto n'’ 8.636/1999; Corpo de Bom
beiros, CETESB, SEMMA, e se contemplado deverá apresentar o DECEA (Departa
mento Controle do Tráfego Aéreo, antigo Cornar), Estudo de Impacto de Vizinhança - 
EIV e Termo de Referência Técnico - TRT regido pela Lei n® 6.626/2015 e regula
mentado pelo Decreto n® 13.269/2016 e demais considerações pertinentes;
5. Respeitar as Leis específicas para o uso pretendido, bem como demais 

normas e legislações Federais, Estaduais e Municipais e seus decretos 
regulamentadores.
Para consulta das legislações citadas nesta certidão acessar o endereço eletrônico: 
www.bauru.SD.lea.br/leaislacao/ieaislacao-municiDal/.
Esta certidão não dá direito a ocupação da área, nem tem efeito de Alvará 

trata-se de informação meramente declaratória, não gerando direito adquirido, 
funcionamento, construção ou execução de construção, sendo que não foi efetuada 

diligência no locai. O referido foi digitado por Cintia Loturco Pinheiro Leão
. Bauru, 22 de novembro 2021

ISENTA DE TAXAS
6

Esta certidão tem validade de 180 dias, a partir da data de sua emissão, de acordo com a Portaria n** 
06/2021, publicada no D.O n” 3.362 em 28 de janeiro de 2021

http://www.bauru.5D.gov.br
http://www.bauru.SD.lea.br/leaislacao/ieaislacao-municiDal/
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Senhora Secretária da Educação,
Bauru. 22 de novembro de 2021.

Ciente, encaminhamos os autos para prosseguimento.
(

Alenciosamente,

hirardello
SecretârioMTnicipal de P\ne)amento 

SE' AN-PMB \

Arq. e Urb Ni



Imprirrir Certdão23/11/202108:18 ICX3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

1 Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

ROL NOMINAL DO CADASTRO MOBILIÁRIO

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 2456506

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso banco de 
dados do Cadastro Mobiliário que constam empresas, até a presente data em nome de STAFF 
CENTRO DE FORMACAO APERF PROF SEG VIG LTDA - CPF/CNPJi 02.577.491/0001-63.

Empresas
SituaçãoInscrição Municipal Nome/Razão Social 

STAFF CENTRO DE FORMACAO APERF PROF SEG iNSCRIÇÃO
ATIVA63648 VIG LTDA

Certidão emitida em 23/11/2021.

708^994A13DD9A3705EC7844F63aB9D 
Chave de autenticação

Rua Araújo Leite, 17-47 - Bauru/SP - CEP: 17015-340 
Fone: (14) 3235-1469 

htlps://www2.bauru.sp.gov.br/financas/

1/1ht^y/WMi^bauru.sp.govbr/financas/certidoes/irrpritTir_consulta.asp>/?c=2456506&cha\e-7080E994A13DD9A3705EC7844F630B9D



Irr^yimir Certidão
23/TI/2021 08:16

I D*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS

emitido eletrônicamente. Número da transação: 2456505Documento

Identificação Municipal: 40618002
: STAFF CENTRO DE FORMACAO APERF PROF SEG VIG LTDA -Contribuinte

02.577.491/0001-63 ^
Proprietário(s): STAFF CENTRO DE FORMACAO APERF PROF SEG VIG LTDA - 

02.577.491/0001-63
Endereço: _: ALAMEDA DAMA DA NOITE, 3-14 PTL IRREGULAR DO PQ VISTA ALEGRE

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso fisjema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relaçao ao imovel aci

discriminado.

Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel
Munlolpal de Bauru, to res^ 

o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos antenores, que sejam apurados 

posteriormente à emissão deste documento.

Certidão emitida em: 23/11/2021 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000)

Rua Arai^o Leite, 17-47 - Bauru/SP — CEP: 17015-340 
Fone: (14)3235-1469 

https://www2.bauru.sp.gov.br/financas/

396279D8A7BE2DD1893D7CA5A1C34B65
Chave de autenticação

1/1hnpsJA*«w2.b3Uu.sp.g«br/firancas/certidoes/irrpritnr_corsulta.asp^=2456505&chaw=396279D8A7BE2DD1893D7CA5A1C34B65

https://www2.bauru.sp.gov.br/financas/


I c?3

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de Sao Paulo

CSP-
l-h-J'

CNPJ / lE: 02.577.491/0001-63

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São

^ndentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 

matriz/filial acima identificado.

21110311313-32Certidão n®

23/11/2021 08:20:56Data e hora da emissão

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
wwvr.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



i. MINISTÉRIO DA FAZENDA 
P Secretaria da Receita Federal do Brasil 
■ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

N...

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
AUVA DA UNIÃO

Nome: STAFF-CENTRO DE FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 
CNPJ: 02.577.491/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
não^constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados P®'®^ecretana 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniao (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo,_para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçao do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contnbuiçoes sociais previstas 

alíneas'a'a 'd' do parágrafo único doart. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://vww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:10:58 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2022.
Código de controle da certidão: 496F.D2DC.B26E.F473 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

nas
na Internet, nos

http://rfb.gov.br
http://vww.pgfn.gov.br


00531764723/11/2021

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CiVEIS

FOLHA: 1/1CERTIDÃO N": 3465690

A autenticidade desta certidão poderá ser confimiada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES 
CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) 
anos anteriores a 22/11/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requeridoflnteressado em nome

«««»** tAllHí»»»»»».»»»**»»»*»»»*»»»»»»»*»**»»»»»»*»*»*»**»»»»»»»*»****»»»»»»*»*»»»»*»»»*»»»****»******»»»*****»**»**

MILENE ZAMBONI MENDONÇA, RG: 224165756, CPF: 200.260.558-05, conforme indicação 
constante do pedido de certidão.*••*** »*»«»i»*»*»»**»»»«»»*»»***********»«**********************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema 
foformatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPIn.° 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1® Instância, mesmo que estejam em 
grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 arws da data limite, ainda 
que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/R/\ZÂO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência 
dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da 
certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 

do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEl. LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

as

Esta certidão é sem custas.

São Pauto, 23 de novembro de 2021.

0053176479
PEDIDO N

o/(.rt
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r k I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
i Secretaria da Receita Federal do Brasil 
F Procuradoria-Oeral da Fazenda NacionalV
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DtVlDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MILENIZAMBONI MENDONÇA 
CPF: 200.260.558-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendêndas em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as conbibuições sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 
8.212, de 24 de juiho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <ht^://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:14:06 do dia 21/06/2021 <hora e data de Brasiiia>.
Válida até 18/12/2021.
Código de controle da certidão: 8732.4D0F.CF9DABDA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.pgfn.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILENI ZAMBONI MENDONÇA 
CPF: 200.260.558-05 
Certidão n°: 54591486/2021 
Expedição: 23/11/2021, às 10:18:10
Validade: 21/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que MILENI ZAMBONI MENDONÇA, inscrito (a) no CPF sob o n° 
200.260.558-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DüviJas e suçestões; cndtítst.jus.br

http://www.tst.jus.br
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Consulta n°: 5163870Pendências + Crediário + Protesto
Dados da Consulta

CPF; 20026055805 
Data: 23/11/2021 10:27:40

NADA
CONSTA

Resumo da Consulta

CPF: 20026055805 
Nome; MILENI ZAMBONI MENDONÇA 

: Data Nasc/Fundação: 17/11/1975

Resumo das Restrições
Qtd. Total Valor Total (R$>Data do Antigo Pata do RscentaRtistr:

0 CHEQUE SEM FUNDOS - BACEN 

^ PENDÊNCIA 

0 PENDÊNCIA DE CRÉDITO 

PROTESTO NACIONAL

ADOS’] ); ?>
CCF BACEN -Dstalhamento

! NADA CONSTA

Pendência - Detalhamento

NADA CONSTA

Pendência de Crédito - Detalhamento

NADA CONSTA

Protestos em Cartório - Detalhamento

NADA CONSTA

Informações Importantes

1/2ht^s://www.cebraco.com.br/Sistema/Produtos/Credito/_16.php

http://www.cebraco.com.br/Sistema/Produtos/Credito/_16.php
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O CONTRATANTE dedara ciência e concorda pHenamente que todas as informações constantes em seus sistemas sSo fbmecidâs por terceirt^^^^^^ 
responsabiHzam integralmente pela veracidade das mesmas. Eventuais divergências e/ou inconsistências desses dados.síiío'"’'^empresas, que se

de responsabilidade dessas empresas, não havendo quaiquer responsabilidade da CEBRACO nesse tocante. Além disso, a decisão da aprovação 
ou não do crédito é de exduava responsabilidade do contedente. As informações prestadas pela CEBRACO têm como objetivo subsidiar essas 
decisões e, em hipótese alguma, devem ser utilizadas como justificativa, pelo concedente do crédito, para a tomada da referida dedsâo.
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2/2https://www.cebraoo.com.br/Sislema/Produtos/Credito/_16.php

https://www.cebraoo.com.br/Sislema/Produtos/Credito/_16.php


00531766323/11/2021

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

s

FOLHA; 1/1CERTIDÃO N^: 3465816

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Servi^ Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÂ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES 
CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) 

anteriores a 22/11 /2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nomeanos
. »**»••*«*«»*»•«•«»»•••««*«•«**•«**•*••*••»»»*»»**«••«»•»»»••*»*••*•»*»«»***»*•••****•***•*•••**’**•**•***********•de:

WALDETE APARECIDA ANTONIO ZAMBONI, RG: 5103718-x, CPF: 094.782.178-36, conforme 
indicação constante do pedido de certidão.*»«**»»*•»♦»»**«,»»,►**•»•»***•*•*•♦•** **************** »*»*•****•

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como aufor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema 
informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPIn.® 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1® Instância, mesmo que estejam em 
grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda 
que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência 
dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da 
certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELl, S/C, S/S. EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digitai.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

/-/ .-f f* v\
(Tja^
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria>Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome; WALDETE APARECIDA ANTONIO ZAMBONI 
CPF: 094.782.178-36

Ressaivado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionai (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 
8.212, de 24 dejuiho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://\www.pgfrí.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:08:45 do dia 08/11/2021 <horaedata de Brasíiia>.
Válida até 07/05/2022.
Código de confrole da certidão: 2046.72CE.4787.FAA5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http:///www.pgfr%c3%ad.gov.br


PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRAÊÁLHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALDETE APARECIDA ANTONIO ZAMBONI 
CPF: 094.782.178-36 
Certidão n°: 54591527/2021 
Expedição: 23/11/2021, às 10:19:00
Validade: 21/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que WALDETE APARECIDA ANTONIO ZAMBONI, inscrito(a) no CPF 
sob o n° 094.782.178-36, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúviaas “ 5ügast6es: cndtütst.jua.br

http://www.tst.jus.br
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Consulta n°: 5163904Pendências + Crediário + Protesto
Dados da Consulta

: CPF: 09478217836 
Data: 23/11/2021 10:37:57

NADA
CONSTA

Resumo da Consulta

CPF: 09478217836
Nome: WALDETE APAREODA ANTONIO 2AMBONI 
Data Nasc./Pundação: 24/01/1951

Resumo das Restrições

Qtd. Totai Valor Total (R$)Data do RecenteData do Arstigo

CHEQUE SEM FUNDOS - 6ACEN
I

^ PENDÊNCIA 

^ pendIncia de crédito 

PROTESTO NAaONAL

ADOS’]); ?>
Pendência • Detalhamento

i NADA CONSTA

Pendência de Crédito • Detalhamento

NADA CONSTA

Protestos em Cartório - Detalhamento
!
5! NADA CONSTA

Informações Importantes

0 CONTRATANTE dedara ciênda e concorda plenamente que codas as informações constantes em seus sistemas sâo fomeckJas por tercoras 
empresas, que se responsabilizam integraltnenCe pela veracidade das mesmas. Eventuais divergências e/ou inconsistêndas desses dados serSo 
de responsabilidade dessas empresas, não havendo qualquer responsabilidade da CESRACO nesse tocante. Além disso, a deasâo da aprovação 
ou não do crédito é de exdusiva responsabilidade do concedente. As Informações prestadas pela CEBRACO têm como objetivo subsidiar essas 
decisões e, em hipótese alguma, devem ser utilizadas como justificativa, pelo concedente do crédito, para a tomada da referida decisão.

1/2https:/Avww.cebrBco.com.br/Slstema/PTOdutos/Credito/_16.php
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MV
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Estado de São Pauto 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

educacao@bauru.sp.gov.br 
End: Rua Raposo Tavares, 8-38, Vila Santo Antonio

14-3214-4301

í
ylí^.-k I▼^Seaetaria Mtmtópal 

Í:da&iucaçõO(fe BauruISie
ÍTiíCEP- 17013-031

Bauru, 23 de Novembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. Gustavo Russignolí Bugalho
Secretário de Negócios Jurídicos do Municipio de Bauru/SP
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (SNJ) do Município de Bauru/SP. 
Rua Araújo Leite, 32-70, VI. Aeroporto, CEP 17012-055, Bauru/SP.

Processo n” 110.949/2021
Assunto: Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noite, n® 03-14.
Ref.: Juntada de documentos.

Seguem juntadas as cópias de todos os documentos solicitados, sendo 
prosseguimento do andamento processual com a finalidade deassim, peço o 

efetivar a desapropriação amigável do imóvel.

Atenciosamente.

A
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

Secretária Municipal de Educação

Página 1 de 1

mailto:educacao@bauru.sp.gov.br


'?,(?, í',
(? /

^ \jeaN^ÉCC-Lj^
•,

J-)
/

í
Marcelo B; le Arnjcla Castro 
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JÜSt. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
& Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

I t

Processo 110.949/2021
Interessado: Secretaria da Educação — Gestão de Finanças na Educação.
Assunto: Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noites, 3-14, Parque Vista 

Alegre.

Ao Doutor Diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário.

Conforme folha 77 e 77 verso, a finalidade da aquisição do

imóvel é:

“Dessa forma, reafirmo o interesse na aquisição do referido 

imóvel, fundamentando a sua compra na intenção de lá alocar a Sede 

Administrativa da Secretaria Municipai de Educação e justificando a 

diante da adequação da estrutura do prédio ao uso pretendido.”

mesma

Sendo assim, está justificado pela Secretária de Educação a 

necessidade de adquirir um prédio e que o prédio em questão atende às 

necessidades administrativas. Se o prédio é o único adequado à finalidade da 

desapropriação é matéria técnica de Educação, competindo exclusivamente à 

Secretária Municipal de Educação prestar esta informação.
Ainda na Secretaria da Educação foram juntadas cópias de 

pareceres emitidos pela Doutora Carla Cabogrosso Fialho às folhas 78/95.
De folha 95 verso até 98 o processo tramitou na SEPLAN e 

foi emitida a Certidão de Uso e Ocupação do Solo n° 1.715/2021 que informa que 

cumpridos alguns requisitos, é possível usar o imóvel como Sede Administrativa 

da Secretaria Municipal de Educação.
À folha 99 o Secretário Municipal do Planejamento devolveu

o processo à Secretaria de Educação.

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

r

De folhas 100/113 foram juntadas as certidões negativas.

À folha 114 a Secretária de Educação remeteu o processo ao 

Secretário dos Negócios Jurídicos para efetivar a desapropriação.

O Diretor do Departamento da Procuradoria Geral o enviou a 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário (fl. 114 verso).

Este 0 relato.

O processo já foi analisado por mim três vezes, sendo esta a 

quarta vez. Todos os esclarecimentos e orientações foram prestados.

O imóvel e sua construção estão perfeitamente 

individualizados na matrícula 97.293 do 2° ORI (fl. 61/63) e nos projetos, 

memoriais e demais documentos constantes do processo administrativo 

45.904/2014.
Existe a justificativa de aquisição (fl. 01 e 77 com seus 

respectivos versos). Esta justificativa deve ser suficiente para demonstrar a 

necessidade de aquisição do prédio específico que está sendo desapropriado, o 

que é questão de mérito administrativo e não jurídica, fugindo da atribuição deste 

Procurador analisar. Observo a manifestação de folhas 48 do Dr. Daniel Moyses 

Barreto, meu superior hierárquico.
A avaliação está juntada às folhas 19/32.

A autorização da Prefeita Municipal de folha 34. Esta 

autorização deverá ser ratificada, pois se autorizou a aquisição para ser escola, 

agora a finalidade é outra, ser Sede da Secretaria. Assim, há a necessidade de 

ratificação.
Averba para indenização está reservada (fl. 36).

2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

I

A objeção de que existe um posto de gasolina a menos de 

cinquenta metros foi superada, pois não haverá salas de aulas, apenas Sede 

Administrativa da Secretaria de Educação.
A certidão de uso e ocupação do solo n° 1.715/2021 (fl. 98) 

demonstra que o imóvel poderá ser utilizado como Sede da Secretaria de

Educação, com algumas restrições.
As certidões de folhas 100/113 demonstram que os atuais

proprietários podem alienar amigavelmente o imóvel.
O último ato de folha 114 demonstra que a Secretária 

Municipal de Educação em ciência de toda a instrução e decidiu pela 

desapropriação.

Esta, a análise.

Resta agora à Secretaria dos Negócios Jurídicos elaborar a 

minuta de Decreto de Desapropriação, conforme segue.
Ocorre que, para elaborar os documentos será preciso 

descrever o terreno e a construção existente sobre o terreno, uma vez que a 

matrícula descreve prédios de madeira que foram demolidos e não descreve as 

construções que foram implantadas sobre o terreno.
Nestes autos de processo administrativo também não existe 

um memorial descritivo e nem no processo 45.904/2014 que aprovou os projetos 

de construção existe memorial descritivo.
Um Memorial Descritivo contendo descrição do terreno e das 

construções será exigido pelo Tabelião para elaborar a escritura e pelo Oficiai de 

Registro de Imóveis para registrar o imóvel adquirido.
O Memorial Descritivo deverá conter informações geodésicas

e ângulos internos.

3



MãL PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUmi Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

Também observo que conforme Registro 4, de folha 02 da 

matricula, o imóvel está alienado à Caixa Econômica Federal. Não há informação 

de baixa desta alienação. Sendo assim, deve ser providenciada a averbação da 

baixa da alienação ou anuência da Caixa Econômica Federal na desapropriação.

Com 0 processo todo instruído, demonstrando o que será 

desapropriado, por quanto e para quê, deverá a Exma. Prefeita Municipal decidir 

se autoriza ou não a desapropriação, já que a finalidade foi alterada, antes para 

sala de aula agora é para Sede da Secretaria de Educação.

Bauru, 24 de novembro de 2021.

Procurador Juridico do Município de Bauru 

OAB/SP 167.128

4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

HO.
Processo nS íW.Q.ilG.^2Q21

Ao Dr. Diretor da Procuradoria-Geral,

Trata-se de processo de Desapropriação de imóvel para atender à demanda da Secretaria 
Municipal de Educação. Aqui, insta destacar que, por este subscritor, na recente condição de Diretor da 
PPI/SNJ passaram outros três processos que versam sobre aquisição de imóveis para a Secretaria 
Municipai de Educação, no administrativo ns 166.520/2021, n2 138.046/2021 e ns 64.464/2021, se 

impondo a mesmo encaminhamentojurídico.

Aqui, friso que há um árduo trabalho de observância das melhores práticas jurídicas para o 
desiderato da Desapropriação, em atenção ao interesse público, no qual esta Procuradoria Jurídica realiza 

com especial atenção e celeridade.

De forma que, salta aos olhos a manifestação de fl. 77 da Sra. Secretaria de Educação que 
dispõe "aue o trâmite processual destes autos se iniciou no dia 15/07/2021 e aue até a presente data 
ainda há dúvida do douto Procurador sobre a necessidade, sobre os fundamentos e justificativas da

1.

aauisicõo".

Foi justamente pelo trabalho do referido Procurador (e dos servidores públicos 
municipais) que se observou a limitação da ordem urbanística na instalação da escola municipal. Em certa 
medida, o administrador público deveria ser até grato, posto que poderia haver o dispêndio de recursos 
público e não seria atingido o objetivo inicialmente pretendido.

Não obstante, apesar de apontar a dúvida do Procurador Jurídico, em que pese a 
fundamentação de fl. 01, o imóvel que inicialmente seria destinado a instalação de escolas, após o mínimo 
de instrução dos autos, ora à fl. 77, a Sra. Secretaria dispõe que se alocará “Sede Administrativa da 
Secretaria Municipal de Educação", ou seja, foi alterada a finalidade, a qual a Administradora Pública 

permanece dispor inviável competição licitatória.

Na Secretaria de Educação se disse ter como paradigma seis desapropriações, que 
inclusive se fez questão de acostar os respectivos pareceres nos autos. Aqui destaco que não se vislumbra 
nenhuma incorreção nos referidos pareceres, que estão corretos e bem fundamentados. Por evidente que 
0 diploma legal de regência da desapropriação, Decreto-Lei ns 3.365/1941, não exige especificamente 
documentação sobre o imóvel, se limitando ao Decreto de Desapropriação.

2.



Agora, na medida em que se verifica o caminhar das Desapropriações, se verifica a 
necessidade de instrução dos autos com documentação que certifique a Administração Pública de que o 
referido investimento trará o resultado pretendido.

A título de exemplo, nestes autos mesmo, a finalidade da Desapropriação foi alterada após 
instrução da legislação urbanística da cidade de Bauru. Indago se as seis desapropriações tidas como 
paradigmas já se tornaram unidades de Educação Escolar. Para não ficar apenas na Secretaria de Educação, 
cito desapropriações no âmbito da SEPLAN para residências popular no antigo PAC do Governo Federal, 
ora parado, na Cultura, cito a Casa dos Pioneiros, que nunca foi objeto de estudo denso, nem restauro.

Por isto que, a Procuradora Jurídica indica como roteiro requerer (i) matrícula atualizada, 
(li) Memorial Descritivo, (iii) Certidão de Uso e Ocupação do Solo, (iv) Certidão de Medidas e 
Confrontações com atuais confrontantes, (iv) Certidões Negativas do Proprietário; além de observar 
questões relativas à propriedade, como alienação fldudária, ônus real.

Nos autos, há alienação fiduciária, ou seja, a Caixa Econômica Federal é a proprietária 
fiduciária do imóvel, por isto, fundamental a anuência, posto que, caso contrário, há possibilidade de 
judicializaçao, no âmbito da Justiça Federal que pode impedir até mesmo a posse no imóvel.

Saliento que os pareceres paradigmas são todos datados de dezembro, fim de ano, 
situação similar a esta posta nos autos, época de fechar orçamento. Enquanto aqui estiver, cumpre 
papel resguardar os procuradores jurídicos de qualquer pressão interna e/ou externa, para exercer a livre 
análise dos processos.

meu

Por fim, conforme exposto quanto aos autos do administrativo ne 166.520/2021, aqui não 
repito integralmente o lá exposto, posto que, já que citado de ciência da Administração, a regra na 
Administração Pública é a aquisição de imóveis por intermédio de licitação pública. À exceção, embora não 
tenham a mesma natureza jurídica, tem-se a aquisição por dispensa de licitação (art. 24, X, da Lei Federal 
n9 8.666/1993) e a Desapropriação (Decreto-Lei ns 3.365/1941). Desde que pertinente aos fatos e 
devidamente fundamentado, o administrador público pode optar, no mérito administratívo, por qualquer 
um dos institutos jurídicos.

4. Acompanho integralmente a manifestação de fls. 115/118.

Não obstante, o parecer desta Procuradoria Jurídica não é vinculante, em caso o 
administrador público disponha não haver nada irregular, nada impede de levar adiante a questão, até 
porque, aqui, tenho superiores hierárquicos, além de haver assessoria jurídica no Gabinete, assim, por 
evidente, caso se esteja dispondo algo excessivo, basta se aprovar no procedimento pretendido, dentro da 
regra do Decreto-Lei n^ 3.365/941, seguir adiante e realizar à maneira mais célere.

À consideração superior do Dr. Diretor da Procuradoria-Geral e Sr. Secretário.

DAI lYSES BARi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

À Secretaria de Educação

Processo n° 110.949/2021 
Processo n° 138.046/2021 
Processo n° 64.464/2021

Em 26.11.2021, na sede da Procuradoria Jurídica, 
realizada reunião entre a Secretaria de Negócios Jurídicos e a 
Secretaria de Educação para sanar as questões instrutórias dos 
autos a fim de adequar o procedimento às melhores práticas.

Bauru. 26 de novembro de 2021

s Barreto
Prcé»crfador Jurídico 

Diretor PPI-SNJ

Daní

4
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MOVEI
Bauru, 30 de novembro de 202 !.

ENTENDER PARA ATENDER

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A/C - PROF" MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHl

Prezada Senhora;

venda e compra” do imóvel localizado na Alameda Dama da Noite,Com relação è'
3 „ 14 _ Parque Visia Alegre - Bauru - SP., estamos encaminhando em anexo

relativos ac saldo devedor do contrato
03

comprovantes abaixo discríriiinados 
Í55553019907-0 junto à CEF - Caixa Econômica Fecerai.

- Extrato informativo da dívida em 30/11/21;
- Recibo de quitação da dívida, em 30/11/2‘L

Esclarecemos que a baixa da hipoteca que pesa sobre o imóvel, será soüciíarí.^ 
junto ao 2° Oficial de Registro de imóveis de Bauru SP, tão iogo a CEF nos expeça 

o “Termo de Quitaçâ.o\

A. posse do imóvel será transmitidá eni, áte 60 (sessenta) dias após a data do 

pagamento íota! desía venda.

Reiterando, informamos os dados bancários dá proprietária onde deverá c?correr o 

referido crédito objeto desta venda. '
Banco Santander
Agência 3051 "Bauru-Centro
Conta Corrente 01788 “ 3
Titular: Staff Centro de Formação e Ap. P. S. e Vigilância Itda 

CMPJ 02.577.431/0001-Ô3

Atenciòsameníe.

Fernando Toyoji Taíémoto 
PBECl - 23.071 -J

' Página í üe 1



Page 1 of1Relatório Posição da Dívida para Liquidação

CAÊXA
Posição da Dívida para Liquidação

1102 • CAIXA ECONOMICA FEDERALCredor155553019907-0Contrato:
30/11/21Data:

Dados do miituáriD;
STAFF-CENTRO DE FORMACAO E 
APERFEIÇO

CPF; 02577491000163Nome:

Complemento: QT 1 Li3 PAR

BAURU UF: SP

Número: 00000Endereço: AL DAS ALAMEDAS 

Bairro; VISTA ALEGRE 
Dados do Contrato:
Unidade Operadonal:

Situações Espedais:

Data da Escora;

CEP: 17020100 Cidade:

R$1.472.219,43Garantia Atualizada:42072

10,9349%Taxa de Juros Nominal Anual; 

Taxa de Juros Efetiva Anual:

063117 132
11.4999%01/04/2014

069Prazo Remanescente:160Prazo Amortização:

Encargo Total:

Posição da Dívida em 30/11/21: 
Encargo em Atraso + Mora: 

lOF Complementar:

Diferença de Prestação:

Juros Diários:

R$ 11.916,76Prestação A+J:R$11.916.76

R$ 582.705.40Saldo Devedor:R$ 0,00

R$0.00
R$0,00Devolução do Desconto FGTS:R$0,00 

R$5.132.08 Dívida Total: R$ 0.00

R$ 0,00Saldo FGTS/Sobra:R$0Seguro Mensal:

Valores Complementares: R$0,00Desconto a ser Concedido:R$ 0,00

R$ 5.132,08 Total de Isenções:

Despesas recuperâvds:

Total da Dívida para Liquidação:

R$ 0.00Total da Dívida Vencida:
R$ 0,00

R$ 587.837,48

26/11/2021-4:10:52 RJ
USUÁRIO: C081346

26/11/2021file:///C:/Users/c081348/AppData/Local/Temp/HWXA265O.htm

file:///C:/Users/c081348/AppData/Local/Temp/HWXA265O.htm
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
educação@baum.sp.gov.br

End: Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antonio 
CEP- 17013-031

iS*
^^ecretarto MunlOpol 
da EducDÇSn de Bouru

i

Ti--.rK
9

PROCESSO H° 110.949/2021 

À Senhora Prefeita,

A Secretaria Municipal de Educação - SME tem ....
teve inicio na década de 80. motrtento da saída do prédio do Paço Municipal, por uma serie 
de razões, passou por vários imóveis alugados, inicialmente, na Rua Rio Branco, quadra 
15; Rua Rubens Arruda, 15-74; Rua Voluntários da Pátria, 9-6; Rua Agenor Meira, Q 18 

e Rua Padre João, 8-48.

Entretanto, vários fatores corroboraram para as mudanças sucessivas de prédios, entre 
eles podemos enumerar o aumento das unidades escoiares e da extensão dos serviços 
prestados no decorrer dos anos, o que demandou o aumento da equipe que compoe a 
SME Outra questão é relativa às implicações estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB, de 1996, em relação à formação inicial e continuada dos professores de 
Educação Básica\

Sabemos que das necessidades continuas de formação em decorrências dos progressos da 
ciência do uso das tecnologias da comunicação e formação digital - TICD, para os nossos 
professores e equipes escolares, o que segundo Tozetto (2010) e um processo dinâmico.

aperfeiçoamento constante, que conduzirá a uma investigação da prática, ou seja, 
saberes acadêmicos realizados na formação inicial e dos conhecimentos 

necessitam fazer parte do aprendizado escolar dos nossos

histórico de mudanças de locação, queum

como um 
aproximando os 
vividos no mundo e que 
estudantes.

via concurso, dos professores para aAtualmente, a formação necessária ao acesso, 
educação municipal exigida ocorre nos cursos de Pedagogia, para as etapas de 
Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais, formaçao de professores de Educaçao Infantil e 
Ensino Fundamental de 1- ao 5» ano, e de
de 6° ao 9° e Ensino Médio, ocorrem nos cursos 
conhecimento.

No Sistema Municipal de Educação de Bauru atendemos às etapas de Educaçao Infantil, 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Lembramos que a educaçao especial 
é uma modalidade de ensino que perpassa todos os niveis, etapas e modalidades, realiza o 
atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto

tuimas comuns do ensinoutilização no processo Ce ensino e aprendizagem nasa sua 
regular.

A apresentação do quadro anterior tem por objetivo mostrar a complexidade dos saberes e 
os desafios impostos às equipes escolares que requerem uma equipe na SME que atenda âs 

formativas contínua dos professores, gestores e agentes escolares, e 
sentido em 2007, foi criado o Núcleo de Aperfeiçoamento

Educação Básica, a partir da Lei de Dlretrltes e Bases da Educação (LDB ■ 9.394/96), passou a ser estruturada Por etapas e 
modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Medio.

necessidades 
conforme prevê a LDB. nesse

mailto:o@baum.sp.gov.br


PREFEITURA DO MIjyiCfPIQ DE BAIJRIT
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
educaçâo@baum.sp.gov.br 

End: Rua Raposo Tavares, 8-38 - Vila Santo Antonio 
CEP- 17013-031

V ^

^ Secretario Munlcipol 
cta Educoção de Bauru

B I
de profissionais da Educação Municipal - NAPEM, que foi instalado na Avenida Duque 
de Caxias, 11-38. ^

Assim, no NAPEM ocorrerem às formações para apoiar os professores no desafio lançado 
de: acompanhar, apreender e realizar as grandes transformações na escola, Tais ações 
solicitam um trabalho docente consciente, que possa demonstrar cada vez mais a 
importância do papel do educador na sociedade. Dessa fomia, a escola poderá ter um sujeito 
competente que dará conta das diversas situações do cotidiano. Segundo Gimeno Sacristán 
(1991, p.74): “A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de 
destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma simples 
descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um improvisador, mas sim um 
profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para se desenvolver 
em contextos pedagógicos práticos preexistentes”.

A partir de 2010 devido à expansão da Secretaria o Departamento de Administração foi 
desmembrado passando a funcionar nos imóveis: Rua Padre João, 8-26, Rua Treze de 
Maio, 16-59 e Rua Rio Branco, 18-05.

Atualmente a SME encontra-se instalada em imóvel alugado, localizado na Avenida
Duque de Caxias. 16-55, Vila Santo Antônio, Bauru, ocupando uma área de 2.253 m^ 
com urna configuração em departamentos o imóvel atende aos Departamentos de 
Educação Infantil; Departamento de Ensino Fundamental, Jovens e Adultos e Educação 
Especial; Administração; Merenda Escolar; Protocolo; NAPEM e o Departamento de 
Alimentação Escolar.

Desta feita, a Requerente, visando satisfazer seu desiderato de uma sede própria, a boa 
administração pública, com esteio na observância aos princípios constitucionais 
especial, da economicidade e eficiência, objetivando comportar adequadamente 
aparato Pedagógico e Administrativo, conferindo maior comodidade aos servidores nele 
lotados, bem como aos que necessitam de seus serviços, efetivou pesquisa de mercado 
encontraido o imóvel ambicionado através do presente feito.

Nesta trilha, asseveramos que o imóvel ambicionado, efetivamente figurou como único 
adequado, dentre os visitados que atendeu às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, sendo possível consignar os fatores preponderantes para sua escolha:
I) Espaço físico satisfatório:
M) Localização estratégica;
III) Condições estruturais mínimas.

Em relação ao item I, esclarecemos que o espaço físico mencionado, considerado 
satisfatório, compreende as dimensões necessárias para a instalação de todos os 
Departamentos com as divisões administrativas e pedagógicas, bem como o Núcleo de 
Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação Municipal - NAPEM. integrantes da 
Solicitante, comportando todos os seus equipamentos e servidores.
Quanta ao item II anteriormente exposto, registramos que a localização geográfica do 
imóvel constituiu fator condicionante para tal aquisição, uma vez que o imóvel 
ambicionado se situa em região de fácil acesso a todos os bairros da cidade, próximo a

, em
seu

mailto:o@baum.sp.gov.br
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avenidas que comportam vasto fluxo de veículos e transporte coletivo de passageiros, 
próximo ainda a outros aparatos integrantes da Municipalidade, propiciando a 
acessibilidade privilegiada a requerente.

Em relação ao item III o imóvel está localizado na Alameda Dama da Noite, 3-14, Parque 
Vista Alegre nesta cidade de Bauru, SP, apresenta condiçoes ideais de espaço fisico, 
com a área construída de 1.491,78 m^ metros quadrados e área de terreno de 3.167,44
m^, conta com sistema de ar condicionado central, nos andares superiores piso elevado, 
rede de lógica, monitoramento, controle de acesso, sistema de som, poço artesiano, 
gerador de energia, sistema de segurança contra descargas elétricas. AVCB, esta 
adequado as normas de acessibilidade - NBR 9050/2015, possui estacionamento com 
entrada/saída para as ruas laterais, que comportam a guarda das viaturas que compõe a 
frota da SME e área para futura expansão.

Diante do exposto solicito, com fundamento na necessidade, na utilidade, na conveniência, 
no interesse social e público, a desapropriação deste imóvel.

Referências: „ ^. . .
BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretnzes e bases da
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. ^ • i
GIMENO SACRISTÁN. Consciência e acção sobre a prática como libertação profissional 
dos Professores. In; NOVOA, A. (org). Profissão professor. Portugal; Porto Ed, 1991. 
TOZETTO, S.S. Trabalho docente: saberes e práticas. Curitiba: CRV, 2010.

Bauru, 29 de novembro de 2021.

I ^^Secretano MunBpol
■ da Educo^Ao de Bounj

^« 4.,. »«/•.

V
ARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI
Secretária MunicJnaLde Educação

De acordo com a desapropriação. 
À Secretaria de Negócios ilurldicos.

SUÉjlXEllâlLVÂ ROSII
wefeita MunicbaL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

Processo 110.949/2021 e 45.904/2014
Interessado: Secretaria da Educação - Gestão de Finanças na Educação.
Assunto: Aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noites, 3-14, Parque Vista

Alegre.

Ao Doutor Diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário.

Conforme reunião ocorrida na Secretaria dos Negócios 

Jurídicos com o Diretor do Departamento da Procuradoria Geral, Diretor da 

da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, este Procurador Jurídico, oDivisão
Senhor Clóvis (Secretaria de Educação) e o Senhor André (Secretaria de

minutas de Decreto de Utilidade Pública e de Termo deEducação), seguem as 

Desapropriação.
Oriento a que seja realizado o empenho, publicado o 

decreto, celebrado o termo de desapropriação, lavrada escritura pública em 

Tabelião de Notas, liquidado e pago o empenho e registrado o imóvel no 2° Oficial

de Registro de Imóveis de Bauru.

Bauru, 02 de dezembro de 2021.

urício Pontes Porto 

Procurador Jurídico do Município de Bauru 

OAB/SP 167.128

1
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PREFEITURA MUNICIPAE DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

DEDE DEMinuta de decreto n°

2021.
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação 

consensual ou judicial o imóvel registrado no 2° Oficial de 

Registro de Imóveis de Bauru, para a Secretaria Municipal de

Educação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, o uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 51, da Lei Orgânica do Município de

Bauru, com suporte no artigo 5°, letra “i" 
junho de 1941, mais o que consta no processo administrativo n° 110.949/2021 e

processo administrativo 45.904/2014

do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de

DECRETA

fins dedeclarado de utilidade pública, para 

promovida pela Prefeitura Municipal de Bauru, por
FicaArt. 1°.

via
desapropriação a ser 

amigável ou judicial, o imóvel a seguir descrito; 

Características do imóvel na imatrícula 97.293 do 2° Oficial de Registro de Imóveis

São Paulo: UM PRÉDIO de madeira sem numeraçao, 
alameda Dama da Noite, composto de um quarto, uma sla e 

PRÉDIO de madeira sem numeração, com frente para a
sala e uma cozinha: UM

da Comarca de Bauru - 

com frente para a

uma cozinha: UM
alameda das Alamandas, composto de um quarto, uma 

BARRACÃO de madeira, para depósito, medindo 4,00X5,00 metros: três quartos 

medindo respectivamente 4,00X4,00 metros, 2,50X3,00 metros e 

PRÉDIO parte de madeira e parte de tijolos, sem
de madeira,
4,00X6,00 metros: UM

parte de maderia medindo 3,00X5,00 metros e a de tijolos
alameda das Alamandas e seu

numeração, sendo a
mede 4,00X6,00 metros, com frente para a 
respectivo terreno, de formato irregular, situado no loteamento Parque Vista 

de 3.167,44m^, tendo as seguintes metragens e confrontações.Alegre, com área

2
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Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

ladoalinhamento da alameda dos Trevos, quarteirão 01Começa num ponto no 

ímpar, esquina com a ^ameda Dama da Noile, deste segue 76,00 metros até outo 

referida alameda Dama da Noite; daí defiete à direitaponto, confrontando com a 
66,65 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a alameda das 

Alamandas, quarteirão 01. lado par; da'deflete à direita em linha curva, com raio 

desenvolvimento de 7,00 metros até outro ponto; dai defiete àde 9,13 metros e 

direita em ângulo interno de 68“45'14” e segue 24,06 metros em linha reta até

com raio de 16,64 metros eoutro ponto; daí defiete à esquerda em linha curva 

desenvolvimento de 14,15 metros até outro ponto; deste segue em linha reta

alinhamento da alameda dos Trevos,54,60 metros até outro ponto, no 
confrontando nestas quatro linhas com parte desta área; daí defiete a direita em

distância de 31,43 metros até outro ponto, pontoângulo interno de 101°27'04” na
alameda dos Trevos.Inicial da descrição, confrontando nesta linha com a

Municipal de Bauru sob número 04/0618/002.Cadastrado na Prefeitura 
Propriedade de PRIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

CNPJ sob n° 07.415.964/OOOMO. Registro anterior n° 15, de 28/04/2008, da

18 de dezembro de 2009 imóvel foimatrícula 19.933. Conforme Registro 01, em
OASlS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA,vendido para

CNPJ n° 09.373.219/0001-00. Conforme Averbação 02, em 06 de maio de 2014

foi realizada demolição dos seguintes prédios: a) um prédio de madeira
a área de 40,00m^; b)

sem

numeração, com frente para a Alameda Dana da Noite com
frente para a Alameda Alamandas,um prédio de madeira sem numeraçao, com 

com área de 40,00m=; c) um barracão de madeira, com a área de 20,00m^ d) três 

quartos de madeira, com área de 47,60; e e) um prédio parte de maderia e parte 

de tijolos, sem numeração, sendo 15,00^ a parte de madeira e 24,00m^ através da

Prefeitura de Bauru/SP no processo n° 6777/2014,aprovaçao obtida junto a 
conforme se verifica da Certidão n“ 97/2014, expedida aos 08/04/2014 pela

06 de maio de 2014, o imóvel foireferida prefeitura. Conforme Registro 03, em
STAFF-CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DEvendido para

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA EPP, com sede nesta

3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

cidade de Bauru/SP, na rua Aparecida, n° 711 e 713, Jardim Santana, inscrita no 

CNPJ/MF sob 0 n° 02.577.491/0001-63. Conforme Registro 04, em 06 de maio de 

STAFF-CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA EPP alienou
2014
PROFISSIONAIS DE
fiduciariamente o imóvel à CAIXA ECONÔMCA FEDERAL.

administrativo 45904/2014 sobre o terreno com área deConforme processo
3.167,44m^, sem qualquer construção, foi construído um prédio com dois pisos, 

inferior com área de 745,89m^ com área total de construção desendo o piso
1.491,78m^ e o piso superior com área de 745,89m^, conforme Plantas de folhas 

23 24 25, 26, 27 e 28 e Memoriais Descritivos de folhas 34 e 35, com alvará de 

construção n“ 3427/2014 expedido em 25/11/2014 (folha 46/47). Processo de 

56568/2015 a partir de folha 35, AVCB do Corpo de Bombeiros“habite-se” número 
à folha 41 e “HABITE-SE" n° 112/2015 expedido aos 15/10/2015 a folha 48.

A desapropriação destina-se a alocar a Sede Administrativa 

da Secretaria Municipal de Educação e justificando a mesma diante da adequação 

da estrutura do prédio ao uso pretendido, conforme folha 77 e 77 verso e 125/126 

do processo administrativo 110949/2021.

Art. 2°.

O imóvel foi avaliado pela Secretaria Municipal de Obras em
cento e

Art. 3°.
no máximo R$ 4.526.136,28 (quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil 

trinta e seis reais e vinte e oito centavos - fl. 19/29 do processo 110949/2021)

Houve autorização da Excelentíssima Prefeita Municipal de 

Bauru à folha 34 e folhas 125/126 do processo 110949/2021 e reserva de verba à 

folha 36 do mesmo processo administrativo.

.rt. 4'

O proprietário se compromete a quitar a alienação fiduciária 

e)ten1e sobre o imóvel até a data da lavratura da escritura.
rt. 5°.]
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I
tf

O Município de Bauru assumirá a obrigação de registrar a
conforme processo administrativo

Art. 6°.
construção existente sobre o 

45,904/2014.

imóvel,

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 7°.

de 2021.deBauru

SUÉLLEN SILVA ROSIN 

PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU
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PREFEITURA MUNICIPAE DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

&t

Processo n° 110949/2021 e 45904/2014

T' > DEACORDODETERMO
DESAPROPRIAÇÃO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU E STAFF-CENTRO 
DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E
vigilância ltda epp

melhor forma dePelo presente instrumento e na
MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de 

CNPJ sob nO 46.137.410/001-80,
direito, de um lado o
direito público, inscrita no 
localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, Bauru, São Paulo, neste ato 
representado pelo Secretário dos Negócios Jurídicos, Dr. Gustavo

STAFF-CENTRO DE FORMAÇAO ERussignoli Bugalho e do outro 
APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA EPP, com sede nesta cidade de Bauru/SP, na rua 
Aparecida, no 711 e 713, Jardim Santana, inscrita no CNPJ/MF sob o 

02.577.491/0001-63 representada neste ato por WALDETE 
APARECIDA ANTONIO ZAMBONI, RG n^ 5.103.718-X e CPF 0° 
094.782.178-36, têm entre si justo e acordado o que mutuamente

n°

aceitam, a saber:

1. O Município de Bauru, através do Decreto n" 
f de 2021, declarou de utilidade pública'' ■- , de {-:■ de Pl -

0 imóvel Características do imóvel na matrícula 97.293 do 2° Oficial 
de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru - 
PRÉDIO de madeira sem numeração, com frente para a alameda 
Dama da Noite, composto de um quarto, uma sla e uma cozinha; UM 
PRÉDIO de madeira sem numeração, com frente para a alameda das 
Alamandas, composto de um quarto, uma sala e uma cozinha, UM 
BARRACÃO de madeira, para depósito, medindo 4,00X5,00 metros; 
três quartos de madeira, medindo respectivamente 4,00X4,00 
metros, 2,50X3,00 metros e 4,00X6,00 metros; UM PRÉDIO parte de 
madeira e parte de tijolos, sem numeração, sendo a parte de 
maderia medindo 3,00X5,00 metros e a de tijolos mede 4,00X6,00 
metros, com frente para a alameda das Alamandas e seu respectivo 
terreno, de formato irregular, situado no loteamento Parque Vista 
Alegre, com área de 3.167,44m2, tendo as seguintes metragens e

São Paulo: UM
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JÜijL PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

confrontações: Começa num ponto no alinhamento da alameda dos
com a alameda Dama daTrevos, quarteirão 01, iado ímpar, esquina

deste segue 76,00 metros até outo ponto, confrontando com 
alameda Dama da Noite; daí deflete à direita 66,65 

metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a alameda 
das Alamandas, quarteirão 01, lado par; da deflete à direita err 
linha cun/a, com raio de 9,13 metros e desenvolvimento de 7,00 
metros até outro ponto; daí deflete à direita em ângulo interno de

linha reta até outro ponto; daí

Noite, 
a referida

68045'14" e segue 24,06 metros em 
deflete à esquerda em linha curva, com raio de 16,64 metros e 
desenvolvimento de 14,15 metros até outro ponto; deste segue em 
linha reta 54,60 metros até outro ponto, no alinhamento da alameda

quatro linhas com parte destados Trevos, confrontando nestas 
área; daí deflete à direita em ângulo interno de 101027’04" na 

31,43 metros até outro ponto, ponto inicial dadistância de
descrição, confrontando nesta linha com a alameda dos Trevos.

Municipal de Bauru sob númeroCadastrado na Prefeitura 
04/0618/002. Propriedade de PRIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ sob nO 07.415.964/0001-40. Registro 
n° 15, de 28/04/2008, da matrícula 19.933. Conforme 

18 de dezembro de 2009 imóvel foi vendido para
anterior
Registro 01, em
OÁSIS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n° 
09.373.219/0001-00. Conforme Averb^ão 02, em 06 de maio de 
2014 foi realizada demolição dos seguintes prédios: a) um prédio de 
madeira sem numeração, com frente para a Alameda Dana da Noite, 
com a área de 40,00m2; b) um prédio de madeira sem numeração.

Alameda Alamandas, com área de 40,00m2; c)com frente para a 
um barracão de madeira, com a área de 20,00m2; d) três quartos de 
madeira, com área de 47,50; e e) um prédio parte de madería e 
parte de tijolos, sem numeração, sendo 15,00= a parte de madeira e 
24,00m=, através da aprovação obtida junto a Prefeitura de

no 6777/2014, conforme se verifica daBauru/SP no processo 
Certidão no 97/2014, expedida aos 08/04/2014 pela referida 
prefeitura. Conforme Registro 03, em 06 de maio de 2014, o imóvel

DE FORMAÇÃO E 
DE SEGURANÇA E

STAFF-CENTRO
APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS 
VIGILÂNCIA LTDA EPP, com sede nesta cidade de Bauru/SP, na rua 
Aparecida, no 711 e 713, Jardim Santana, inscrita no CNPJ/MF sob o 
no 02.577.491/0001-63. Conforme Registro 04, em 06 de maio de 

STAFF-CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE

foi vendido para

2014
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Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA EPP alienou 
fiduciariamente o imóvel à CAIXA ECONÔMCA FEDERAL.

Conforme processo administrativo 45904/2014 sobre 
0 terreno com área de 3.167,44m2, sem qualquer construção, foi 
construído um prédio com dois pisos, sendo o piso inferior com área 
de 745,89m2, com área total de construção de 1.491,78m2 e o piso 
superior com área de 745,89m2, conforme Plantas de folhas 23, 24, 
25, 26, 27 e 28 e Memoriais Descritivos de folhas 34 e 35, com 
alvará de construção nO 3427/2014 expedido em 25/11/2014 (folha 
46/47). Processo de "habite-se" número 56568/2015 a partir^ de 
folha 35, AVCB do Corpo de Bombeiros à folha 41 e "HABITE-SE" no 

112/2015 expedido aos 15/10/2015 a folha 48.

2. Efetuada a proposta pelo Município, fica acordado 

do valor de -7 ) comoo pagamento
indenização pela desapropriação do imóvel, que será pago de uma 

só vez no ato da lavratura da escritura.

3. O desapropriado dá plena quitação de qualquer 
indenização que possa existir da Prefeitura Municipal de Bauru em 
relação ao imóvel acima descrito, objeto do processo administrativo 
n° 110.949/2021 E 45.904/2014. Assim, não poderá cobrar qualquer

monetária e outras despesas quevalor a título de juros, correção 
possam surgir relativas à desapropriação.

4. O desapropriado se compromete a comparecer no 
Tabelionato de escolha do Município para a lavratura da escritura de 
desapropriação amigável munidos de toda a documentação 
necessária tão logo comunicados pelo Município, que arcará com as 
despesas da lavratura da escritura de desapropriação e seu 

respectivo registro.

5. As dívidas tributárias municipais existentes em 
do desapropriado deverão ser quitadas antes do pagamento

da indenização, ficando desde já autorizado o pagamento das 

mesmas com parte do crédito a receber.

6. O proprietário se compromete a entregar o imóvel 
livre e desocupado na data da lavratura da escritura, sob pena de

nome

8
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I

aluguel no valor de R$ 5.000,00pagar ao Município de Bauru um 
(cinco mil reais) por mês, até a data em que efetivamente o

direta do imóvel de formaMunicípio de Bauru entrar na posse 
amigável ou judicial.

7. O proprietário se compromete a quitar a alienação
data da lavratura dafiduciária existente sobre o imóvd até a

escritura.
\

8. O Município de Bauru assumirá a obrigação de 
^ução existente sobre o imóvel, conforme processoregistrar a con 

administrativo 45.904/2014.

As partes elegem o foro da cidade de Bauru para 
dúvidas provenientes da execução e dodirimirem quaisquer 

cumprimento do presente acordo.

E, para que surtam os efeitos jurídicos decorrentes
três vias de igual teor edeste, assinam o presente termo em 

validade, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado por
duas testemunhas.

de 2021.Bauru,__de

WALDETE APARECIDA ANTONIO ZAMBONI
DESAPROPRIADO

Dr. GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
Secretário dos Negócios Jurídicos

Testemunhas;
1.
RG

2.

9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo ns 110.949/2021

Ao Dr. Diretor da Procuradoria-Geral,

Acompanho manifestação de fi. 127, e minutas de fls. 128/131 e 132/136.

À consideração superior, consoante o todo exposto nos autos.r.,
DANIEL MOYSES^RET 

DIRETOR^I-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÂO PAULO

Processo ns 110.949/2021

Ao Dr. Diretor da Procuradoria-Geral,

Acompanho manifestação de fl. 127, e minutas de fls. 128/131 e 132/136.

À consideração superior, consoante o todo exposto nos autos.c,
DANIEL MOYSKBARRETÇl--^ 

DIRET(?fí^l::SNí;lI«rtS^

«lí"

tJ

/I(X\V\M

Castro
Dlí • ■ 03

PiV..''r i ií'lJ

Marc



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

02.577.491/0001-63
STAFF-CENTRO DE FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO OE PROFISSIONAIS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 
R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

CNPJ;
NOME EMPRESARIAL:

CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Admlnjstr3dores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o 
seguinte:

WALDETE APARiCIDA ANTONIO ZAMBONI 
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação:

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação:

MILENI ZAMBONI MENDONÇA 
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da 
RFB.
Emítdo no dia 02/12/2021 is 12:50 (data e hora de Biasflía).

e IMPRIMIRO VOLTAR

Pareeifas Serviços CNPJConsultas CNPJ £slatf5tícasPassoanassD para o CNPJ



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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Prefeitura Municipal de Bauru
lÉ Estado de São Paulo

Ao DCD

Autorizo a formalização da minuta de Decreto e Termo de Acordo 
de Desapropriação de fis. 128/136, excluindo-se do Decreto os artigos 4S 52 e 
62, bem como 0 item 8 do Termo.

Bauru, 06 de dezembro de 2021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
>1

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 15.745. DE 06 DE DEZEMBRO PE 2.021
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação 
consensual ou judiciai o imóvel registrado no 2" Oficial de 
Registro de Imóveis de Bauru, para a Secretaria Municipal 
da Educação.

P, 110.949/21

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, o uso de suas au-ibuições legais, conferidas pelo ari. 51, da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, com suporte no art. 5». letra “i” do Decreto-Lei Federal n” 3.365. de 21 de junho de 1.94L

que consta no Processo Administrativo 110.949/21 e Processo Admmistraüvo45.904/14mais 0

DECRETA

promovida pela PrefeituraFica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação a . • • ,
Municipal de Bauru, por via amigável ou judicial, o imóvel a seguir descrito: Caraclerislrcas do .movei 
matricula 97.293 do 2“ Orâcial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru - São Paulo. UM PREDIU 
de madeira sem numeração, com frente para a alameda Dama da Noite, composto de um quarto uma Mia 
e uma cozinha; UM PRÉDIO de madeira sem numeração, com frente para a alameda das Alamandas. 
composto de um quario. uma saia e uma cozinha; UM BARRACÃO de madeira, P^a depósito medindo 
4 00X5.00 metros; trós quartos de madeira, medindo respectivamente 4,00X4,00 metros 2.50X3,00 
metros e 4 00X6.00 metros; UM PRÉDIO parte de madeira e parte de tijolos, sem numeração, sendo a 
parte de madeira medindo 3,00X5,00 metros e a de tijolos mede 4,00X6,00 metros, com frente a 
alameda das Alamandas e seu respectivo terreno, de formato irregular, situado no loteamento Parque Vista 
Aleare. com área de 3.167,44m^ tendo as seguintes metragens e confrontações: Começa num ponto no 
alinhamento da alameda dos Trevos, quarteirão 01. lado ímpar, esquina corn a alameda D^a da Noue 
deste seeue 76,00 metros até outo ponto, confrontando com a referida alameda D^a da Noite, dal 
deflete à direita 66.65 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a alameda das Alamandas, 
quarteirão 01. lado par; dai deflete à direita em linha curva, com raio de 9 13 metros e ‘^esenvolvmenw 
de 100 metros até outro ponto; daí deflete à direita em ângulo interno de 68 45 14 e segue 24,06 melros 

linha reta até outro ponto; dai deflete à esquerda em linha curt-a, com raio de 16,64 metros e 
desenvolvimento de 14,15 metros até outro ponto; deste segue em Unha reta 54,60 metros ate outro 

alinhamento da alameda dos Trevos, confrontando nestas quatro linhas com parte desta area.
distância de 31,43 metros até outro ponto, ponto 
Alameda dos Trevos. Cadastrado na Prefeitura

serArt. \° na

1

em

ponto, no
daí deflete à direita em ângulo interno de 101°27'04”
inicial da descrição, confrontando nesta linha cora a r>r: rfmq p
Municipal de Bauru sob número 04/0618/002. Propriedade de ADMINIST^ÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ sob n" 07.415.964/0001-40. Registro antenor n° 15. de 28/04/2.008. da 
matrícula 19 933. Conforme Registro 01, em 18 de dezembro de 2.009. imóvel fot vendido para OASlS 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ n” 09.373.219/0001-00. Conforme 
Averbaçâo 02. em 06 de maio de 2.014, foi realizada demolição dos seguintes prédios, a um prédio de 
madeira sem numemçâo. com frente pam a Alameda Dama da Noite, com a área dc 40 OOm • ^ ^ 
de madeira sem numeração, com frente para a Alameda Alamandas, com area de 40.00m , c) um baracao 
de madeira, com a área de 20,00m^ d) três quartos de madeira, com área de 47,50 e ^ P f 
maderia e parte de tijolos, sem numeração, sendo 15,00m= a parte de madeira e 24,OOm-, através da 
aprovação obtida junto a Prefeitura de Bauru/SP no Processo n" 6.777/14. conforme 
Certidão n" 97/2014, expedida aos 08/04/2.014, pela referida Conforme Jf ^ ^
maio de 2.014, o imóvel foi vendido para STAFF-CENTRO DE FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO 
DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VlGlLANCIA LTDA EPP, com de
Bauru/SP, na rua Aparecida, n“ 711 e 713, Santana, rnscr.ta no CNPJ/MF s^^^^
02.577.491/0001-63. Conforme Registro 04. em 06 de maio ,
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
LTDA EPP, alienou fiduciariamente o imóvel à CAIXA ECONOMCA FEDERAL. Conforme rocesso 
Administrativo 45.904/14. sobre o terreno com área de 3.167.44mL sem qualquer construção, oi 
construído um prédio com dois pisos, sendo o piso interior com área de 745.89m com area total de 
construção de 1.491,78m’ e o piso superior com área de 745,89m^ conforme Plantas J 23. 24 .
26, 27 e 28 e Memoriais Descritivos de folhas 34 e 35, com alvará de construção n 3427/20 4 expedido 
em 25/11/2 014 (folha 46/47). Processo de “habite-se” número 56,568/15 a partir de folha 35, AVLB Qo 
Coipo de Bombeiros à folha 41 e “HABITE-SE” n“ 112/15 expedido aos 15/10/2.015 a folha 48.

na



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref, Dec, n° 15.745/21
Sede Administrativa da Secretaria Municipal da Educaçao e

pretendido, conforme folha 77 eA desapropriação destina-se a alocar a 
justificando a mesma diante da adequação da estrutura do prédio 
77 verso e 125/126 do Processo Administrativo 110,949/21.

Alt. 2° ao uso

i^ela Secretaria Municipal de Obras em no máximo RS 4.526.136,28 
«nte e seis mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) - fl- 19/29 do

O imóvel foi avali^ 
milhões, quinhejai^^
Processo Adrnínistfativo n° 110.949/21

Art 3“

itra em vigor na dai^de sua publicaçãoEste DecreiArt. 4“

de dezèlobro de 2.021Bauru.

.OSIM
IP.r

s
-/!

\GUITAVO RUislGNOLl BUGALHO 
SE^fárrÁRIO DoáNEGÓCIOS JURÍDICOS

MARIA DO CARMO MONTEIRO K.OBAYASHI 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Registrado no Departamento de Comunicação e DocumenteçãodaP^^^a mesma data.

ÍroDANILOAi...—............
TODE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO( DEPARTDl

2
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CulmraAgeme Culnjra[Ets>on Reis
Servidor efeuvo da Câmara

Munteinal de BauruPODER EXECUTIVO Câmara

CONSELHO FISCAL-VtEMBKOS SLTLENTESSuéilen Silva Rosim 
Prefeita Municipal

SECRETARIACARGO Efn iVONOME
E4ucaçât'Agente de Administiação 

Agente gteAdimmsPsçàft
Valderez Alves Cardoso

Admmi.strocâoRo&emeirc Lopes Pinto
.AdministraçãoTéoiico de Seginonça do TrabalhoCarlos Auguslc deOhveiraSeção I 

Gabinete da Prefeita
AdjTtimyragaoComprador

Contador
Cristiano Ricardo Zamboni

Economia e FinançgRicardo Alonso Senfucgos
AdministraçãoPsicóloga

todngues oe oouza, Operaoor cMarcela Palaro Fdrâêrã. mdicisOo peJO
Poder Executiva para membro iifulai do Conselho Piscai, por pçítencer ao quadro 
de servidores efetivos da Câmara Municipal de Bauru, foi nomeado por Ato da - - 
Mesa Diretora, conforme art 32, da Lei Mimicipalo'’* 830, de 17 de mai o de 2.002. 
Eitte Decreto entra ein vigor na daia de rua publicação 
Bauru Ü2 de dezembro de 2 021

SllÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA ML^NICIPAL 

GUSTAVO RUSSlGNOLi BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JLRÍDICOS 

Reustfído no Denartaraenio de Comimicaçlo e Dociimeniaçãn da Piefeilura. na mesma dala 
D.ANILO.y.TAFIM PINHEIRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO D6 COMUNICAÇAO E D0CUME>JTACA0

ArtT
Rafael Lima Fernandes 

Cliefe de Gabinele
sua

An 4*

DECRETOS MUNICIPAIS
nRGKETf) ífi.716- UE 23 SOVEAIBKO DE 1.02t

p y.Ç’ J/y 2 J (OOi 21 rúmürojSupInnen/a rtcvrsos »i> or,,-amjnio vigenrt
A PREFEITA MUNICIPAL PE BAimil. no uso de suas ainbuiçôes legais, de 

acnrdo :oni o disposro no an 51, mci^n V, da Lei Orjànicadn Mimicpio de Bauru,
DECRETA

Nos lermos da Lai Municipal n° 7 421, de 22 de dcacniljro Ae 2.020, fica abcno 
crédilo suplememar i dotaçin do orçamento vigente no totsl de R$ ) 50 000,00 
tcenio e cinqucnia mil reas), conforme abaixo._______

DECRETO N* 1S.7JR. DE 06 DE DEZEMBRO PE2.d
H JJO 9j9'2] i>etíuft/ ifr- ufilitiaJe púhlKU /niru fins rf* ikMiprvfuiuçáu tvnsvmwl iwjrulwid v
/móve/reíi.wrotfo ph» 2^(2ficmlde ffeg/rírt de de Buí/rv. paro o SecreíonoMumctpoida

A PREFEITA.AÍLiNTOPAL DE BAURU, o usa de suas ainbuiçi^ leçais. conferjd^
5“, letra "i" do Decreto-Lei

An I®

Unidade pelo art 51. da Lei Orgânica do Mumdpjo de Bauru, com supone no art 
Fed»a] n® 3 3 b51 de 21 de junhn de 1.941. mai s o que consta no Processa Admi n istreiivo n" 110 949.'2I e 
Processo .Admíncsiraiivo 45 904.T4

VhJotFonteCategoriaFuacão ProgninálicAHcba OrciiiBentárie
Clmara Municipal(50 000.00013 390 35ni frti n07? 213)

-—As despesíUi com o LVediio yupjemeirtor. constante no an I . ocorremc* poi come oe 
anulação da seguinie dotação orçamcntáfla-______

23
DECRETA

Fica declarado de utilidade publica, para fins de desapropriação e s« pramosida 
pela Prefeitura Municipal de Bauru, por viaamisas.eJ ou judicial, o imóvel a seguir 
deacrito CaiacleriSticas do imóvel na matricula 97 293 do 2“ Oficial de Regisuo 
dc Imóveis da Comarca de Bauru - São Paulo* IIM PRÉDIO de madeiro 
mimeraçáo, com frente para a alameda Dama da Noite, composic de um quano. 
uma sala e uma cozinha, UM PRÉDIO de madeira sem nuraeracto, cnni frente 
para a alameda das Alamandas. coinpostci de um quano. uma sala e uma cozinha, 
UM BARRACÃO de madeira, pare dejiósito, medindo 4,00X5,00 metros, tres 
quanos de madeira, medindo respeciicainente 4,00X4,00 metros, 2,50X3.00 
metros e 4,00X6.00 metros: UM PRÉDIO pane de madeira t pene de tijolos, - 
numeração, sendo a pane de madeira medindo 3.00X5.00 metros e a de tijolos 
mede 4,00X6,00 rattios, com frente paro a alameda das .Alamanda.s e seu respecuvo 
terreno, de foimalo irregular, .uruado no Icneamemo Parque Vista Alegre, cont 
de 3 I 67.44mü tendo es seguintes metragens e confrontaçães Começa num ponto 
no alinhamemo da alameda dos Trevos, quanetrâo OJ, lado impar, esquina .... 
alameda Dama da None, deste segue 76,00 metros até outo ponto, confrontando com 
a referda alameda Dama da Noite, dai defleteà diretta 66,65 mctrosjile outro pomo, 
confrontando nesio linha com a alameda dAS Alamandas. quaneirao 01. lado par. 
dai defleteà direita em linha curva, com raio de 9,13 melros e desenvolvimenlc dc 
7,00 metros ale outro ponloi dai deflele á direita em ângulo interno de 6r45T4-e 
segue 24,06 merros em lipha reta ate uurro ponto, dai deflete à esquerda em Imha 
curva, cóm raio de I6.M melros e desenvolvimento de 14,15 metros ate ouvo 
ponto, deste s^ em linha reta 54.60 metros até outro ponto, no alinhamento da 
alameda dos Trevos, confrontando nestas quatro linhaa coro onrie desta area. dai 
deflete á direita em ângulo interno de I01”27'04" na distância de r-l.d.t metros ale 
outro pomo, ponto micial da desencão. confrontando nesta linha com a Alameda 
dos Trevos. Cadittrado na Prefeitura Municipal de Bauru sob número 04.*b615 t02 

PRIME ADMINISTRAÇAO DE BENS E PARTICIPAÇÕES

Art. 2~
.Att 1°Unidade 

Orçam enlária 
Cáfna/B Mimicipal

VaJorFonteCategoriaFunção Prof raméticaFicha
150.000,000)33 90 4601 031 0027.213108 gev na oaid de sua icpeaiçao

Alt 3 CtíLC ã-Ie
Bauru, 23 de novembro de 2 021

SUELLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL 

E\'ERTON' DE AR.ÁUJO BASÍLIO 
SECRETARIO DE ECONOMIAEFINANÇAS 

Reaistiado no Departamentci de Comunicaçin e Documemaçào da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMLTdICACÀO E DOaJMENTAÇAO 9ea

oom ^nFf RFTO N* 15.74fí. DE 01 DF DEZEMBRO DE 2.021 
P. I6I}5-I 2I Ap.lJ7-'Sy2V20lupal Afiem oOivrewMimrCíJM/n-yú./dÃ */5 tfeArem^* 
2.020. gire iwaieov rrs mmbws Mlilarts c .nplcnlíj i/o ( VriMe/ho ('l('•ndo^ e (■pntcftu Ateai Ar FirmUçtfc
JePmiiiêiicàdrtt íicmJara PiihhvaiMmiapais drIkmn FV!<IPRF.V.

A PREFEITA MlDllCIPAL DE BALtRU. oo uso de suas alribuiçíes legaiA 
conferidas pelo an 51 da L«i Oisãmua do Municipio deBauni.

DECRETA
Altera o% membros inularus e suplentes óo Consellto Fiscal, indicado» pelo Podw 
E>»suuvfl conforme ptevislo nos arts 10, 21 e 32 ia Lei Muricipal n® 4 830, de 17 
de majo de 2 002. allerada pela Lei Municipal n® 6 492, de 27 de foereiro óe 2 014 
conforme âbaixo . .

CONSELHO nSC4I— MEMBROS TTTUtARES altera a nomeação do 
Sc Eros Blanner Junior para a Sfâ Michde Caria Ribeiro Corrêa

II. CONSELHO FISCAL-MEMBROSSUPLENTPS alteraenomeaçáodas
Senhoras Camila Cioraes Cosia, Erika Mana Beckmann Fournier e Miehelle 
Pad I lha M oura para Cn.Miano Zombont, Ri cardo Al on.«i Senfuegos e Marcela 
Palato

Os quadros de composição dos membros irtulares e suplentes do Conselho Fisca) 
l^do Decreto Municipal n’ 15 162, de 15 da daaembro de 2 020

An r

I-

Propnedade de .. .
LTDA C\PJsoBn°07 4l5 964«U0l-40 Registra aiiienor n‘15, de 2S,04,t, 005. 
da matricula ro 933. Conforaie Registro 01, em 13 de dezembro oe 3 009, imovd 
foi vendido para aASlS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA. CNPJ n” 09 373 219/0001-00 Ctmforaie Averbaçâo 02, em 06 de maio de 
2 014, foi realizada demolição do.t s^uintes prcdios a) um prédio de madeira .em 
numeraçio, com frente para a Alameda Dama da Noite, com a ásea dc 4(l,0Grn'. 
b) um píédio de madeira sem numeração, com fieme para a Alameda Alamandas, 
com área de 40.00ra’, c) um barracão de niadeira. com a area de dO.OOm'. JI ues 
quartos de madeira, com área de 47,50 e e) um prédio parte de madena e parte dc 
tijolos, sem numeração, sendo IS.ODm’ a pane de madeira e 24,OOni-, arases da 
aprovação obuda junto a Prefeitura de Bauru/SP no Processo n“6.777'l4, conforme
se verifica da Cenidáon" 97/2014, expedida aos 08/040.014, pdarcfendaPrefeituru
Conforme Regisito 03, oti 06 de maio de 2 0]4, n imóvel foi vendido para STAFF- 
CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS

An 2'
consiantâ no art 
pacca a ter s seguinte coorposição

CONSELHO nSCAL» MEMBROS TITULARES
SECRETARIACARGO KTETIVONOME

EducageoDiceeora de Escola dc Educação Infanül 
Analj 8Sa de Desenvolvimento de Si^anas 
Diretom de Escola de Educação Infennl - 

Aposentada
Téenica de Conviinos________

Crisiione Nunes Pereira dos Santos
Etipnoniiae FinançasLucas CbasserauxTauil

EducaçãoSoraya de Ooes
EfMjfigmia e FinançasMidvele Cetla Rtbeiro Corrêa
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0 nümaro apioximado de hijras desejadas, o lipo do serviçn a ser rraliTade. cabendo
ao técnico responsável oncniação sobre a execução dos serviços, obedecendo ao 
cronograma de uso dos equipamentos, que sera estabelecido por ordein cronologica e 
da distância de deslocamento dos mesmos, segundo avaliação do Diretor de D.visâo 
de Estradas Municipais com o aval do Diretnr de Departamento de Agrcultura 
Os maquinarios que compõem a Patrulha Agncola Mecantaada apenas poderão 
ser operados por traloristas e operadores da Prefeitura Municipal de Bauru 
quatificaçào para tanto, ficando o produtor obrigado a dar suporte ao funcumano 
público quanto att acompanhamento e execucãn dos serviços 
A área a ser trabalhada pela Patrulha Agrícola Meoaniaada devacá estar lolalmenie 
lisxe de tocos e afloramento de rotdtas e quaisquer outros matenais que possam 
danificar equiparnei^tos
Sera atendido pelo Programa poranianamente os agricultores e empreendedores 
familiares (propoelino. arrcndaliirTO. parceiros, raeeiros e benefioiáncs de retbrma 
^tári^, atendendo o an 11U, da Lei Orgânica do Mumcipio. desde que preencliam 
os seguintes requisitos

Não deter, a qualquer urulo, áreo maior do que 04 (quatrol módutos fiscais 
Utilizar, ptefotenciaimente. mèn de obra da própria família nas ativdades 
econômicas do seu esndselecimenio ou empreendimento.
Tenha percentual minitno
econômicas do seu uslabclecmicno ou empreendimento, na forma definide 
pelo Poder Executivo,
Estar adimplenlc com a Prefeitura Municipal de Bauru,
Não possuir débito lelatuo a serviços anteriores da mesma nanireza 

Os agnculicires com interesse para aluguel dos equipamentos agrícolas (conforme 
inciso III doart. 2“e§4Sdoan 4^ destaLei), deverão recolher o valor correspondente 
a duas horas-máquinas para cada dia de trabalhn requerido O equipamento deveia 
ser retirado no pátio da prefeitura devendo entregar o mesmo em perfeitas condições 
Somente após a quitação da taxa por meio de guia de pagamento relativa és horas 
máquinas solicitadas. 0 serviço mecanizado poderá ser executado 
Havendo culpa nu dolo dos produtores rurais por danos ou avarias causados nas 
maquinas c implememos ^colas, bem como sinistros ou acidentes de qialque.- 
natureza, durante o prazo de execução dos serviços requisitados, ficam estos 
obrigados áreparaçáo ou ao ressarcimento, peranteo Município de Bauru e terceiros, 
nos termos da legislação em vigor.
Esta Lei entra era vigor na data de sua publicação.
Bauiák

DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA EPP, cnm sede nesta cidade de Baiauí
SP, na rua Aparecida, n' 711 e 713. Jardim Santana, inscrita no CNPJ/MF sob 0 
n“'o2 577 49liWl-63 Conforme Rastro 04, em 06 de mato de 2 014. STAFK- 
CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE 
SEGURANÇA E XTGILÁNCIA LTDA EPP. alienou fiducianameiile o imóvel a 
CAIXA ECONÓ.MCA FEDERAL Conforme Processo Administraiivo 4S.904iT4. 
sobre o terreno enni área de 3 167,44m', sem qualquer construção, foi «msiruido um 
prédio com dois pisos, sendo 0 pfso inferior com area de 745,89nE, coin área lotai de 
construção de l 49l,7Sm’eo piso superior c«n área de 745,89m% conforme Plantes 
de folhas 23 24, 25, 26. 27 e 28 e Memoriais Descritivos de folhas 34 e 35, cora 
alvará de construção n''3427.i20l4 expedido em 25/11/2 014 (folha 46/471. Processo 
de“habile-se'’ núraeroôb 568/15 apaiur de folha 35, AVCB do Corpo de Bombeiros 
áfolhadl e“HABITE-SE'n” 112/15 expedido ao.s 15/10/2 015 a folha 48 
A desopropriaçâo destma-re 3 alocar a Sede Admiiiisuaiiva da Secrelaria Muiiicipid 
da Educação cjusuficando a mesma dianie da adequação da estrutura do predio ao

Í2S/126 do PTWeiso Adirumarauvo

§5“
com

An 5‘

An. 6»
Art2“

pretendido, conforme folha 77 c77 
1)0.94(1/21
O unóvel foi avaliado pela Secretana Municipal de Obras ein no raaximo RJ
4 526 156,28 (quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta esei.s reais 
evintceoilocentavosl-fi 19/29 do Processo Adminisltativo n“ llt) 949/21 
Esc Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru. 06 de dezembro de 2.021

SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNiaPAL 

GUSTAVO RUSSICNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCKTS JURÍDICOS 

MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI 
SECRETARIA DA EtXJCAÇ.ÀO

Departamento de Comunicação e Oocumenlaçao da Prefetiura, na mesma daia.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

venáQ euso
I-
D-Arl 3“

dâ renda originada de aitvidadesm-
Art

TV-
V-

Ajt.?*

j
P no An. 8*

An 9“

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal Art 10

OPn.IFTA np T JTT V 8i;2T
/Ji.tprie .vriíir <r cnru-òo Jos .remrçue da Palmlha Agrkrla = F.xposirãn nr MnTr\*os =P. 74.IIS'2 0:0 Ap. J7.2J4-<iMcajxi)

Mecatizada Ju kfunicipiii de Batmi e Já cairos praizà/nclat
APREFEITAMUNICIPALDE B.AURU. nos lermos do an. 51 da Lei Orgameado 

Muntapto de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei 
1» Fica criado o Programa de Apoio a Infraesirutura Rural e a Prodaçâo Agropecuária

do Município de Bauru, denominado Patrulha Agticola Mecamsafe que tem como 
objetivo pnimover o desenvolvimento rural por meio da prestação de soviços de 
mecanização agrícola, execução de ohras para adoção de medidas mecânicas de 
_ _erveçâo do solo, agua e do meio ambiente das propnedades rurais do Município, 

tomando um canal faciliiador do fortalecimento da ^cultura do Mucidpio, 
promovendo assim preferencialmenle aos agncultores familiares e grupos formais 
de pequenos produtores rurais do Murilcipio o acesso a técnicas que aurramem a sua 
produção, gerando renda e inclusão social, com adequada conservação dos recuraos

30, iwentbro, 2.021
Senhor Tresidenie, 
Nobres Vereadores.

Ternos a honra de submeter á apreciação deaaa Augusta Casa. n presente Projeto de 
lei que. uma vez eprovado, jré criar os serviços de Patrulha Agn tola Mecaniiada.

A aprov^ do presente é de suma icnponincia. pois promoverá o desenvoUimenw 
rural aravéa da praSaçâo de serviços de jnecanizaçào agrícola. r*ecuçiü de obras para adoção de medidas 
mecânicas de conservação do solo. àgua e do meio ambiente das propnedades furaas òo Município, 
tomando um canal faci liiador dn fonalecimento da agri cultura do Munici pio, omovendo * * *" *

técnicas que aumsruem a sua produção, gerando renda e mciüsào social, com adequada conserva  ̂dos 
recursos nsiurojs

cons
assim 0 acesM»

e

Importante cAservar que s refenda Lei atenderá nSo sô os produtores rurais e 
propriedades pertenceines an Assentamento Horto 

ço mecanizado de quaJidade e
a aprovação do Prqeio eni

nscurais. ,
Cornpôem a Pairulha Agrícola Mecanizada, tratores e equipamemos agrícolas, para 
fina de produção agiicòla
A PatruJha Agncola Mecanizada preslar-se-a a execução das seguintes auvidadcs 

Efemar Sfigviçns de mellwriaa de infraesmitura das propriedades agncolas, 
Desenvolver operaç^ agrícolas que contribuam para ô conservação do 
solo. da água. das e?uadas rurais e também do meio ambiente.
Promover e difundir a prática de técnicas corretas e adequadas, junto aos 
produtores rurais, relativamenic as .suas operações agncolas. lats como 
gradeamemo, dislnbjiçào de fen>Ijzantes c correuvos, limpeza de areas, 
abertura de sulcos, roçadas e ouras atividades agncolas desenvolvidas por 
implementos iracionados ou acoplados ao trator,

Fica vedada qualquer atividade da Painiiha Agrícola Metanizada om áreaa de 
legal, cm consonância com as legi^ações

agricultores do Município de Bauru, bem
Aimorés glebas de terras 1 e H, os quais são carentes da prestação de 
preço acessível, praraovetido, desta foiroa, eairaulo e incentivo i agr cultura 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com

como os
Parágrafo único servi

Art 2"
1- quesiãoII- Aienciosa» saudações

SLTÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPALm-

f

PRfVtFTO rtK T.FJ V 81/21
P 97.6C2-2I Attonza o Poder Eiaeumzi a repassar navrsm púNicos. mídioiM Tema
Cohhoraçda. às Oijameaices Ja Sociedade Cml da semrpnsado que especifica, visando o aiendrminw 
ô Educação hífi/fiUl.Parágrafo úmeo.

presenração permanente e/ou tesciva 
Fed«raj s, Eaiaduai s e M un Icipais wbre o assunto
A operação, manuJcnçâo, reposição e aquisição de novas máquinas, equipamentos e 
implementos, assim como a guarda destes, serão de tesponsabilidâde do Mimidpio 
de Baurti, através da Secretaria Municipal de Agncullura e Abastecimento 
As dcspesas.com aoquisição. manutenção ereposiçao, correrão aconla das dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municip^ de Agricultura e Abastecimento. 
OProgiama atenderaas propnedades rurais do Municipio de Bauru e o Asaemamemo 
Horto de Aimorés, glebas de terras I ell
Os serviços realizados pela Pamilha Agrícola Mecanizada serão di.sponibilizados 
a todos 05 produtores, proprietários e/ou arrendatários, independenterneme do 
lamanlio do propriedade por, no máximo, 50 {crnquenia) horas consecutivas e-ou 250 
(duzentos e cinqucfitâ) horas aJlccnzdãs no õno
O produtor scrâ siendido novamenie quendo todw o& produtores da Íiíta de espera 
forem prontamenie atendidos ou se houver a dispensa exprassa do serviço pelo 
mesmo, exceto nas siruaçdes emeiçenciais
Será admitida a concessão dc horas^máquinas extras, em caso de projetos 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agncullura e /Utasierimento, 

roo dc término da quantidade de horas especificadns no § ]" deste artigo, ficando 
ca^o dos Diretores desta Secretaria 0 acréscimo de horas suíflemeitares das 

atividades mediante relotóno técnico.
Para a utilização da Palnilha Agrícola Mecanizada ou parte deli os produtores 
deverão requerer áSecrotaria Municipal de Agncultuia e Abasiecimatto de Bauru a 
execução do s^iço por elepreiendi do. as.sinando requerimento, mencionando o local.

A PREFErr.AMUNiaPAL DE BAURU, nos termos do art 51 da Lei O^ica do 
Municiptd de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei 
s.r\ I» Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a repás.sar recursos públicos, raediame

Teraio dc Colaboração, ás OSCs do setor privado, ligadas ã Secrasia Mixltcipal 
da Educação, visando o atendimemo á Educação Infanul. nos moniames per capita 
fixados e nos respectivos lotais estimados, contiimic e.pecrficados riiuixo 
Finalidade: esecocâo corapIeinMitar do Programa de Educacão Infantíl em Pré 
-Escola (4 a 5 anosl.com tratisferência per capiu eni BS307.52(trezeatos esete 
reais e cinquenta e dois centavosl confomie qoadeo abaixo:

SUBVENÇÃO______________ __________ _

An. 3*

Ptfigrafo único.

Ati. 4*

51"
Vulor TolaJ 
EiUniâdo! 

Stfbvençâu Mã

Vâlor ToCaJ Esrira ado í 
Subvao çâo AaeaJ

MCTACríançaa/
PrèCscoIaENTIDADE

Í62 370,5ú13 530,88 RSRSCf ed>e Berçáho Amocio Pgeira
Instituição benoficàâRTe Boni

Samenisno Crache AIree Barros 
de Azevedo

44

184 512,00R515 376,00RS50ou nos

184,512,00casos RS15 376,00RS50Centro de Valorização da Criançaa
Creche Berçâno Ernesto Quággjo 110.707,20RS^.225.60RS30

liirdim Nicsia§4»
R$ 184.512,01/15.376.0050 RJCredie Evangélica Bom Pavlor
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Prefeitura Municipal de Bauru
Secretaria de Economia e Finanças

Rua Araújo Leite n® 17-47 CEP 17015-341 
finaiicas@bauru.SD.gov.br

K
DivisSo de Plane). Elab.Exec. Orçamentária 
Para reserva de vertM

loBasilk}Everton
Secretirlo Municipal de Economia e Finanças

(

f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DAS CB^ERAS, 59 Quadra 1 CNPJ: 46.137.410/0001-80

(14) 3235-1000Bauru SP

'
i;-.

02.00.00 - PREFBTURA M UNICIPAL
02.03.00 • SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
02 03 03 • MANUrajÇÃO E OESBJVOLVIM ENTO DO B4SIMO - H3UCAÇAO

— Reserva
NúnmRes«reReQuIsIçdoArtiaçao 158616647Total

DccumartoProcessoDOS

110949/202110/12/2021

— Dotação -----
NBIums Despea ClaaéHicaçao FinaaiàNr^ Retkaído

225 12.361.0004.1.004 - CONSTRUÇÃO EAMPLIAÇÃO DEUNOES4.4.90.61.00 - AQLnSÇAO DE IMÓVEIS
VinaJo

01.000.0000 - TESOURO.

Credor
Fcmador

TaíafyiaaaatíBEndersfo

— Valores
SafdD AluaraipennaMnaRasefvgAniaebAnetUfResenfB 0,000,004.500.000,000,004.500.000,00

— Histórico ■ —
Anulação da Reserva Número 16647

— Por Extensa------------^-----
Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais ***** *

agdeusCER41700 ' SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUm PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1 - CNPJ: 46.'37.410/'0001-80

Bauru SP (14) 3235-1000

NOTA DE RESERVA
02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.03 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO

— Reserva ——
Centro de Custo
122 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

REEMISSÃO

Nâtaero Foi tiaEvento
001.001 -GERAL 11€691
DocumentoProcessoRequisiçãoData

110949/202110/12/2021
' t

—' Dotação
Nro Reduadc CiaasificDcao Funconol __________________________

225 12.361.0004.1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE UNIDES ESCOL
Natureza ds Despesa
4.4.90-61-00 -AQUISiÇAO DE IMÓVEIS

Svib Eteir-crto da DespesaVinculo 9S • OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

— Credor -------------
Razão Social I romeceder CPF.rÇNPJ

TelefoneEndçrèco

— Valores —
DoiaeSo Aulorizacta Saldo AtualReservaReservado Anlsrlor

5.939.026,240.0010.465.162,52

~ Histórico
Valor TotalValor UnitárioQuantidade Unidade DescriçãoItgm

4.526.136,28 4.526.136,28REF. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AL. DAMA 
DA NOITE, CADASTRO PMB 04/0618/002, CONFORME DECRETO 
15.745 DE 06/12/2021, PUBLICADO EM 07/12/2021 -MATRfCULA N' 
97.293 - 2° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
BAURU/SP

1 1

Total 4.526.136,28
— Por Extenso -------------------------------------------------------------------------- -
■"Quatro Milhões e Quinhentos e Vinte e Seis Mil eCentae Trinta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos""

Ãna Gr»ela de Deus

agdeusCER23500 - SMARapd Informática Ltd£
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO 2.460/21 
PROCESSO V 110.949/21

SSS-SSEfSSsl
VIG1LÂ>C1A LTDA EPP.

p* i— P n. »m=, f.». d. ** 1=»»
CNPJ ^‘>bon“;'^137,410/000K80>cahz^a^.P^^^^^ ^ STAFF^ENTRO DE

DVTE’'Apí^SrANTONÍÒ’zr^^^ n" 5.103.71B-X . CPF n“ 094.782.178-36. tèn. entre .1 ju.to e .eordada o que
mutualmente aceitam, a saber:

direito público, inscrita no

depósito, medindo 4,00 . 5,00 met^s; tris medindo 3,00 x 5,00 medos e a de t.jclos
metros; UM PRÉDIO parte de madeira e parte de '«f ^,err,no. de fomato irregular, situado no loteamento
mede 4,00 x 6,00 metros, com frente para a .aJameda das co^ontacões' Começa num ponto no alinhamento da Alameda
Parque Vista Alegre, com ârea de 3,167,44 m tendo “ 75 qo metros até outro ponto, confrontando com a
dos Trevos, quarteirão 01. lado impar, esquina com a /Üameda Dama da Noite o^re seg^ ^ ^ Alamndras,
referida Alameda Dama da Noite; dai deflete a direita 66,65 ■" ® ^ ^ ^ ^ desenvolvimento de 7.00 metros até outro ponto; dai
quarteirão 01, lado par; dai deflete à direita em linha hrha reta até outro ponto daí deflete à esquerda em linha curva, com
deflete à direita em ângulo interno de 68”45 14 e segue 24,0 Unha reta 54,60 melros até outro ponto, no alinhamento
raio de 16,64 meuos e desenvolvimento de 14,15 metros ^ outro '^'SJ^^direilâ em ângulo interno de !0!“27 04’- na
da Alameda dos Trevos, confrontando nestas quatro '‘'J’ P^ confronJd! testa linha com a Alameda dos Trevos. Cadastro da
distância de 31.43 metros até outro ponto, ponto micial da aescri^o - pg gENS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
Prefeitura Municipal de Bauru sob 0 número gQg ^ matícula n” 19 933 Coforme Registro 01, em 18 de dezembro
CNPJ sob 0 n« 07.415.964/000M0^Reg.s«.or nM5 28^^^^^^^^^
de 2.009 0 imóvel foi vendido para OÁSIS «miinles orédios' a) um prédio de madeira sem numeração, com frente para
Averbaçâo 02. em 06 de maio de 2.014 f®'s^ nuLrU com frente para a Alameda Aamandras, com área 
a Alameda Dama da Noite, com área de ™ P -nadeira, com área de 47.50; e e) um prédio parte de madeira e
de 40,00 mL c) um barracão de nadeira e 2r0O i atravfc da aprovação obtida junto a Prefeitura Municipal de
parte de tijolos, sem numeração, sendo 15,00 m a p^e de ’ exoedida aos 08/04/2014 pela referida Prefeitura. Conforme
Bauni/SP no Processo n” 6.777/14, conforme se verifica da Cemd CEOTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
Registro 03. em 06 de maio 2.014 o imovçl o. vendido
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EVIG^CIA LTDA EPP, 2^,^ STAFF-CENTRO DE
roSiâ”? dÊLrOFISSIONAIS- de SEGURAWA E VOIEÃNCIA LTDA EPP i™ f,d™.n„ o

imóvel à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

sem

\

0

Bombeiros à folha 41 e

vez no ato da lavratura da escritura

2.

de juros, correção monetária e outras despesas que possam surgir relativas a desapropriação.
lavratura da escritura de 

as despesas da
dd.,p»pA«..
lavratura da escritura de desapropriação e seu respectivo registro.

<; As dividas tributárias Municipais existentes em nome dc desapropriado deverão
indenização, ficando desde já autorizado 0 pagamento das mesmas com parie do credito a receber.

4.

quitadas antes do pagamcmo daser

direta do imóvel de forma amigável ou judicial.entrar na posse

l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Termo de Acordo de Des^ropriaçao n° 2,460/21 

O proprietário se compromete a
As partes elegem o foro da cidade de Bauru para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e do cumprimento

presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e

quitar a alienação ftduciària existente sobre o imóvel até a data da lavratura da escritura.
7,

8.
do presente acordo.

E, para que surtam os efeitos juridicos decorrentes deste, assittara o 
validade, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado por 02 (duas) testemunhas.

Bauru, 14 de dezembro de 2.021.

W^DETE APARECIDA^TÕmO 
DES/VPROPRIADO

GUSTAVO RUSSICNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOs/fCGÓCIOS JURÍDICOS

TESTEMUNHAS:

Wt-ÔZ

-íiSSS’NOME:
NOME: RG;RG: éc. Corrêa PereiraSimone

Diratora da Divisio de 
/protocoio Geral

(

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE BAURU
STAFFCENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EDESAPROPRIADA:

VIGILÀNCLA LTDA EPP 

TERMO N» (DE ORIGEM): 2.460/21
OBJETO: O Mun,dpia de taóvTdfcotÍ:^'d; «sVÍ

numeração, com frente para Alameda das Alamante. composto ^ ’ 4 oO x 4 00 metros. 2.50 x 3,00 metros e 4.00 x 6,00
depósno. medindo 4,00 x 5,00 metros; três quartos de madeira, medmdo 7’'" 3'oo x 5,00 metros e a de lüolos
metros; UM PRÉDIO pane de madeira e parte de eu respLtivo terreno de formato i^gular, situado no loteamento
mede 4.00 x 6.00 metros, com frente para a Alameda das Al^an cnií^ntacões Começa num ponto no alinhamento da Alameda
Parque Vista Alegre, com área de 3,167,44 m . lendo “ ^ ^ ^^.OO metros até outro ponto, confrontando com a
dos Trevos, qu^e^ 01 'f . “P^-^Td m. ^
referida Alameda Dama da NoiU. daJ deflete a d reita 6 , h. o n mptrns e desenvolvimento de 7,00 metros até outro ponto, dai
quarteirão 01, lado par; dai deflete à direitó ^ 1 a wns <mi linha reta até outro ponw dai deflete à esquerda em linha curva, com
deflete â direita em ângulo interno de 68”45 14 e segue 24,06 m Hnha reta 54,60 melros até outro ponto, no alinhamento

de 40,00 m’; c) um barracão de 24 00 m= auavés da aprovação obtida junto a Prefeitura Municipal de

vigilância LTDA EPP alienou flducariamente o

imóvel à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

a
I.

Íl,a.r,e„.o"perrrib"Ít

e, .. dispo.™,

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil,

É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo alé seu julgamento final e consequente publicação; 

Se foi 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais.

em

(s);

e)

2.

a)
direito de defesa, interpor recursos e o queexercer 0

b)
mais couber. 5Bauru, 14 de dezembro de 2.021.

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

ATrrORlDADE MÁXIMA DO ÓRGÂO/ENTIDADE*

Nome; Suéilen Silva Rosim 
Cai^o: Prefeita Municipal 
CPF: 017.712.851-84

Wpgnonsâveis oue assinaram o aiusle:

PFl n MlfIVICtPlO:
Nome; Gusuvo Russignoli Bugalho
Cargo: Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
CPF: 301.981.118-00 /l ^

I-
Assinatura: 7

PFT A nESAPROPRlADA:
Nome: WaldeteAparecidaAntonioZamboni 
CargoiRepresentante Legal 
CPF: 094.782.178-36

I
í<

Assinatur

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

rAniÇTun nn RFSPONSÁVEL OUE ASSINOf roNTR ato OL ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/Ol' l ERMO ADITIVQ,. 
■----------------------------------------------MODIFICATIVO OU rOMPLEMElSTAR

MUNICÍPIO DE BAURU

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DESAPROPRIADA: STAJT-CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA EPP

TERMO (N" DE ORIGEM): 2.460/21

OBJETO- O Municimo de Bauni, através do Decreto n" 15.745. de 06 de dezembro de 2.021, declarou de utilidade pública o imóvel 
características do imóvel oa matricula n» 97.293 do 2“ Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauri^SP. ^^10 de m^e.m sem 
nurrteracâo com ftente para a Alameda Dama da Noite, composto de um quarto, uma sala e uma cozrnha, UM PRÉDIO de m^eira sem 
numerarão! com frente para Alameda das Alamandas. composto de um quarto, uma sala e uma cozinha; ™^-^CÃO de madeim p^a 
depósií^medindo 4,00 x 5,00 metros; três qua.ríos de madeira, medindo respectivamente 4,00 x 4,00 melros. 2,50 x 3 M mems e 4,00 x 6 
m^s- UM PRÉDIO parte de madeira e parte de tijolos, sem numeração, sendo a parte de madeira medindo 3,00 x 5,00 me^s e a de ‘ijo^ 
mede 4 00 x 6 00 melros, com frente para a Alameda das Alamandras e seu respectivo terreno, de formato irregular situado no lotemento 
Paraue Vista Alegre com área de 3.167,44 mh tendo as seguintes metragens e confrontações: Começa num ponto no alinhamento da Alameda 
dos\revos quarteirão 01, lado impar, esquina com a Alameda Dama da Noite, deste segue 76,00 metros até outro ponto, confrontado com a 
referida Atoeda Dama da Noite; dai deflete à direita 66,65 metros até outro ponto, confrontando nesta co® » dM -^^"dr^
auancirâo 01 lado par daí deflete à direita era linha curva, com raio de 9.13 metros e desenvolvimento de 7,00 metros até ouvo ponto, ^ 
Lflete à direita em Lgulo interno de 68‘’4S'14' e segue 24,06 metros em linha reta ató outro ponto; dat deflete á esquerda em linha cu^a, com 
raio de 16,64 melros e^esenvolvimento de 14,15 metros até outro ponto; deste segue em linha reta 54,60 metros ate outro 
da Alameda dos Trevos, confrontando nestas quatro linhas com pane desta área, dai deflete a direiu em angulo ^
distância de 31 43 metros até outro ponto, ponto inicial da descrição, confrontando nesta linha com a Alameda dos Trevos^Cadastm da 
pSra Munkipal de Bauru sob o ntoero 04/0618/002. Propriedade de PRIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICPAÇÕES ^ 
CNPJ sob 0 n» 07 415 964/000140 Registro anterior n» 15. de 28/04/2.008. da matricula n“ 19.933. Coforme Registro 01. em 18 de dezmbro 
So?o imóvel foi vendido para OÁSIS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 09.373.19/0001-00. Conforme 
Averbação 02 em 06 de maio de 2.014 foi realizada demolição dos seguintes prédios: a) um predio de madeira sem numeração, com frente para 
a Aameda Dama da Noite com área de 40,00 mh b) um prédio de madeira sem numeração, com frente para a Alameda Aamandr^, com área

^Sçir?Aperfeiçoamento de prohssionais de segurança e vigilancia ltda epp ai.enou fiducianameme o

imóvel à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

0
0^

NOME: GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
CARGO; SECRETÁRIO MUNICPAI- DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
RG N": 25.454.814-3 
CPFN°: 301.981.118-00 
DATA DE NASCIMENTO: 23/03/1982
ENüEREÇORESIDENCIAL:RUARUYMENDESDEROSlS.N° 1-175-AP. 14
CEP: 17.012-636
ENDEREÇO COMERCIAL: RUA ARAÚJO LEITE,
TELEFONE: (14) 3235-1358 
E-MAIL: juridico@baunj.sp.gov.br
PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à2024 
rv Nào deve ser n endereço do Órgõo/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encorttrado. caso não esteja mais exercendo o mandato 
OU cargo

RESPONSAvEL PEl o ATF.NDTMENTO a REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP

N” 32-70, VILA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP

NOME: GUSTAVO RUSSIGNOU BUGALHO
ENdSçÍotmSÍcÍaLDO ÓRGÃO/So^^^ LErTE. N" 32-70, VILA UNIVERSITÁRIA
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1358 
E-MAIL: neenciosiuridicos@bauru.5p.gov Ir

5
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3niARJO OFiaM-DE BAURU16 DE DEZEMBRO DE 2 021

E5lc Decreta entre ent Mgor na dera de sua publicacâo 
Bauru, 08 de dezembro de 2 021

SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MLT^ICIPAL 

GUSTAVO RUSSIGNOU BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS KEGOCIOS JimÍDICOS 

NILSON GKIRARDELLO 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

o no Dqsanameno de Comunicação c Documentação da Prefeitura, na mesma data 
DANILO ALTAFIM PINTfEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACÀO E DOCLTrfENTAÇÁO

EXTRATOS
ILRMO I)K .4COUÜO m. DtlAAPBQPRlACÂÜ N' 1.46Ü/2I • PlUK.LiSU N*’ ljU.-49’2l • 
WUNlClPlO: MUNICÍPIO DE SAURl} * DESAPROPRIADA: STAFF-CENTRO DE FORM ACAO H 
.APER7HÇOAMENTO DE PROMSSIONAIS DE SEGljR.ANCA E ViGJLÂNCU LTDA EPP- OBJETO 
O Município de Bauru, strsvês òo Decreto 15 745, de 06 de dezembro de 2 021, declarou de u(rlidade 
pública 0 imóvaJ caracleristicas do imóvd na mauicula 97 29? da 2^0fictal de Rcgeslra de Imcveis da 
Comarca de Baufu/'SP. UM PRÉDIO ó« mfldeira sem numeração, com frente para a Alameda Dojna de 
Noite, composto òe um quarto, uma sala e umí coesnhài UM PRÉDIO de madeira sem numeração, com 
frente para Alameda das AJamandas, composto de um quarto, uma saia e uma cozmha. U^M BARRACAO 
de madeira, ptca depósilo, medindo 4,00 k S.OO meiros, trés quartos de madeiro, medindo respecti^^amenie 
4,00 X 4,00 meffos. 2.50 x 3.00 melros c 4.00 x 6.00 metros; UM PRÉDIO parte de madeira e pane de 
ti;olos, sem numeração, sendo a parte de madeira medtndo 3.00 x 5.00 merros e a de lijolos mede 4,00 x 
6,00 inetrns, com fieme para a Alameda das Alamandras e seu respectivo terreno, de formato ir^ulor, 
Situado no loteamentn Parque Visia Af^re, com área de 3 167,44 m*. lendo as seguintes metragens e 
conirontaçôes Começa num ponto no alinhamento da Alameda dos Trevos, quaneirào 01, lado ímpar, 
esquina uim a Alameda Dama da Nniia. desie s^ue 76,00 merros até nutro porrlo, confrontando con a 
referida Alameda Dama da Noite; dai dedete á diieiia 66.65 metios ate outro ponto, confrontando nesta 
Imha com d Alameda das Alamndj'as, quarteirão 01, lado pttr, dai deflete a direita em linha curva, com 
raio de ^.13 meuos e desmvolvimenio de 7,(i0 metros até ouiro ponio. dai dcAeie à diruiia em árgulo 
interno de 66^45'14" c segue 24.06 metros em linha reta até outro ponio. ciai dcficte a esquerda em linha 
curva, com raio de 16,64 metros e desenvolvimento de (4,I5 metros até outro pomo, deste segue em 
linha rela 54.60 mecos elé outro pomo, no alinhamento da Alameda dos Trevos, conironiando nestas 
quatro linhas com parte desta área, dai deflete a direita em ângulo iinemo de 10l‘27'04" na di&tancia 
de 31.43 metros sié outro ponto, ponta inicial da descrição, cdnfinntando nesia linha com a Alameda dos 
Trevos Cadastro da Prefeitura Municipal de Bauru sob o número 04/0618^002 Proprtedode de PRIME 
ADMINISTRAÇAO de bens E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ sob 0 n" 07 415 9M/000I -40 Registro 
anterior n“ 15. de 28/04/2 008. da mairicula n" 19 933 Coforme Registro 01. em 18 de dezembro de 2,009 
o imóvel foi vendido para OÁSIS ADMINISTRAÇAO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPi n“ 
09 3 73 19/0001 -00 Con forme Avabação 02, em 06 de maio de 2.014 foi real izada damol içâo dos seguinles 
prédios a) um predto de madeira sem numeração, com frente para a Alameda Dama da Noite, com área de 
40,00 in’, h) um prédio de madeira sem numeração, com frente para a Alameda A1amandra.<i, com area de 
40,00 m*, c) um barracão de rr.adeíra. com área de 20.00 m’, d) trés quartos de madeira, com área de 47.50, 
e e) um prédio psnc de niadetra e pane de tijolos, «em numeração, sendo 15,00 a pane de meòeira e 
24,00 m*, atravãs da aprovação obtida junlo a Prefeitura Municipal de Bauru^SP no Processo n'’ 6 777/14. 
eonforme se verifica da Certidão 97/2014, expedida aos D8/C4/2D14 pela refenda Prefeitura Conforme 
Registro 03. em 06 de maio de 2 014, o lmó^'e^ foi vendido para STAFF-CENTRO DE FORMAÇ.^0 E 
.APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EVIOILÂNCIA LTDA EPP, com sede 
neslfl cidade de Baufu/SP, na Rua Aparecí da, n* 711 e 7(3, Jardim Santana, msciiia no CNpJ/M? sob o n* 
02 577 491/0001-63 ConformeRegistio04, em 06 de maio de 2 014 STAFF-CENTRO DEFORMAÇÃO 
E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSICW AIS DE SEGURANÇA E VIGILÂNaA LTDA EPP alienou 
fiducianamenle o imóvel à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • .ASSINATURA: 14/12/21. conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal n* 8 666. de 21 dcjuniio 1.993

7^P|V^P DE ACORDO TiF nFQATOnPBTArÂO N* 1.461/71 - PROCESSO N" 138 046/21 • 
MtNICtnO: MUNIOPIO DE BAURU - DE^reOPRIADAt MARÍHA GUEDES DE AZEVEDO 
PALLOTTA “ OBJETO O Mumcípici de Baurti, através do Decreto Munnapal 15 752. de 08 de 
dezembro dc 2.Q2I declarou de utilidade pública o imovel maoiculado sob n° 54.470. do 1'' Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civnl de Pessoas JundiCAf: da Comarca de Bauru, com área 
de 2 134.00 melros quadrados, assim desci'lto Imóvel.* Os prédios, um sob n^ 3-54 da RuS João Polerti, 
própno para fins escolares, cm alvçrana de irjúlús, cwm dois pavimentos, com a arca construída de 702.13 
metros quadrados, contendo os seguintes cômodos Pavinrciuo (érmo • ) hall dc entrada, I Sâla de esur. 2 
circulações, I sola de professores, 1 sala de duetona. 1 sala da secrmna. 1 pátio cobano, 7 salas de aula, 1 
escada de acosso âopavimeatc superior, I copa. I cozinha, l despensa. 1 w.c. masculino e I femimno para 
professores, I w c. mascu I Íno e 1 fem i ni no para alunos. Pavimento Supefiur -1 haH de escada e di siribui çân 
e 2 depósitos; e outro sob n* 29*40 da Rua S^m Martin, própno para fins residenciais, em alvenaria de 
lijolos. térreo, contendo os seguintes cômodos' I abrigo para autos. 1 hall de entrada. 1 living com sala de 
estar conjugada, I sala de jantar com I saJa de televisão conjugada. 1 coxmha. 1 áieade serviço. I lavabo,
1 despeio, I hall, 1 wc, I hall de disirtbulçlo, 3 dormitórios com banharos conjugados. 1 dormiioriocom 
banheiro e vestir conjugados e 1 edícuJa contendo I deveio e I echenn, nâsta cidade, município, cemarca 
6 1* Cu^un&cnçJo Imobilária de Bauru, e seu respcctiv'o terreno, formado pela totalidade dos lotes L Jt K, 
Le M. da quadra n* 7. no Inieamenio denominado “VTL.A GUEDES DE AZEVEDO", cujas confrontações, 
de quem da v la pub) icâ olh a para o terreno, medindo 50,00 melros dc ftente. confrontando com a Rua Jooo 
Polerti. quarteirão 3. lado par; 44,00 met ro& pel o 1 ado esquerda, cNifrontando com a Kua Sai ni Marti n, cem 
a qual faz esquina, pcl o lado direi to. partindo dn referida Rua João Pol ettr, segue 33.00 metros em di reçôo 
aos fundos, confrontando nesta linha com o terrerio formado por panes dos íoies F, G e H e com n ouira 
terreno formado pela totalidade do lote E e parle dos lotes F, G e H, onde enconira-se edificado o prédio sob 

32*39 da Rua Araújo Leite (antes lote H). dai defiet? à esquerda e segue 6.00 metros alé outro ponro, cai 
defiele à direita e segue 11,00 meuos até aungii a Imlia dos fundos, çonfioniando nestas duas linhas com 
o terreno formado pela totalidade do lote E e parte dos lotes F, G e H, nnde encontra-se edificado o prédio 
sob rP 32-39 Ja Rua Araiiju Leite, e finaJmenie, pelos tundos medindo 44,00 metros, confrontando com 
o lole M, onde encunira*se edificado o pi édio sob n** 29-50 da Rua Sainl Martin, encerrando uma area de 
1 134,00 metros quadrados. PMB 002/0326/020 de proptiedibJe de MARÍLIA GUEDES DE AZEVEDO 
PALLOTTA - ASSINATURA: 14/12/21. cooforme art 61, parágrafo uniCO da Lei Federal n® 8 666. da 
21 de junho I 993

nprKtTQ N* 1S.7S9. DE 09 T>E DlCy.KMBRQ 1>E2.a2!
De^t^membm do CoinelhüMHnicipal de PoUtíO} Cultural 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BALTIU. no uso de suas arihuiçõe. legais. 
5 pelo art 51 da Lai Orgânica do Município de Bauru,

DECRETA
Fica designado para integrar o Conselho MumcipaJ de Poliuca Cultural, em 
substituição ao membro designado pelo Decreto Mimidpal 15 552, de 16 de 
agosto de 2 021, n representanie abaixo 

DO PODER PÚBLICO

«2/A/». 44 75(^12 (capa)

|.
(. )
Secretaria Municipal de Deficnvi^vlraenlo Eeofièniico, Toriano e Renda
(. )
Suplente* VANESSA OARCI A em substitiuçáo a Rita de Cássia Bento
(••)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 09 de dezembro de 2 021

SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFErTAMUNlCIPAL 

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

TATIANAPERHRADOS SANTOS 
SECRETARIA DE CLTTLTLA

o no departamento de comunicação c documentação da prefeitura, na mesma data 
DAKILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMLTílCAÇÂO E DOOlMENTAÇAO

DECRETO N* 1.4.769. DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.021
Revo^ a Decreto hiumcipaln  ̂liM6. de 07 de jitnho de 2.018, ijue regulameniau 

nçôes no Sisrema ViárioMuniapal e sva ulterioralteração, Decreto Mtmicipaln^ íá.ãSK de 2S 
le 2.018

18

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso dc suas atribuições legns. 
s pelo art. 51 da Lei Orgânica de Município de Bauru,

DECRETA
Fica revogado o Decreto Municipal 13 806, de 07 de junho de 2frl8, que 
regulamentou s$ imervoições no Sistema Mario Municipal, e sua ulienor aheraçâo, 
Decreto Municipal n* 13.853, dc 23 de julho òe 2 018 
Este Decreto entra em vngor na daia de sua publicação.
Bauru, 13 de dezembro de 2 021

SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

o no Departamenlo de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na me!tma dala. 
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMLT^ICaÇÂO E DOaiMEKTAÇÃO

]ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP121/1021

romiuâo Especial de Llcitacâo - Coocurrcncia Pública para a Conlralaçâo de serviçns dc 
engeobaria para ctecuçâo da Estaçáu licTraumento de Esgoio- Mirgeni Limpa 
ilva RMim, Prefeita Municipal de Bauru. Estado de Sâo Paulo, no uso de suas atribuições legais 

RESOIAE:
ruir COMISSÃO ESPECI.AL DE LICITAÇÁO para processar e julgar a licitação de concraiaçáo 
)s de engenharia para complemento da execução da Eslâçáo òe Tratamento de Esgoto Vergem 
icluindo o fomecunenio de maténas. mao de obra. equipamaios e tudo o mai» que se fizer 
i para a execução dos serviços. 9n conformidade, com as e^>ecific4içêo e normas oferecidas 
iruvrenio de Água e Esgoto (DAE), Secreiaria Mumcipal de Obras e Secretaria Municipal de 
erito. nos termos da Lei Federal n** 14.133 de 1* de abnl de 2021 (Lei de Licitaçõen e Contratos 
oitvos) com a seguinte composição 
ENTEí
iria Zimmer- Secretaria dos Negócios Jurídicos 
OS:
ria Beckmann Fouruier - Secretaria da Administração;
Ricardo Zam hon i - Secretari s de Administração, 
laros Pereira Ferro - Secretaria de ^ras; 
vásio Gorbelotti > Secretaria de Obms;
1 de Melo Ribeiro Andrade - Departamento de Àgua e Esgoto:
BestarO - Departamento de Água e Esgote 
ares Vi ura • Departamento d Agua e &$oio
embros da Comissão deverão exercer estos atribuições son {âajulac de suas funções.
Portana entrará em vignr na data de sua publicação.

Bauru, 23 de novembro de 2021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL

2* TERMO Anrm^n ao rONT R^TO 9.(W9/í8 - processo N* 67 161 /17 - CONTRATANTE: 
Í^INICIPIO DE BAURU • COM'RATADA: LTLTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 
OBJETO: Em razão de alttfação promovida no ato constirutjvo da empresa estralada, confixme 
dcicumeniaçáo encanada às fls. 1 078-1 OKI dos auxos do Piocesso Admjfiiscrabvc PMB n® 67 lbl/|7, a 
CONTRATADA esta sendo adquinda pela empresa AMÉRICA NET S.A mantendo se o mesmo CNPJ, 

aHeraeSo da nomniclatura it ULTRAWaVE TELECOMUNICACOES LTDA para ULTRAWAVEcom
TELECOMUNICAÇÕES 5/A 2 fisstm, a ementa do coniraro, qualificação inicial e dedos da empresa. 
80 final, para assinscura, passará dc ULTRAWAVH1 ELECOMÍINICAÇÓES LTDA para ULTRAWAVE 
TELECOMUNICAÇÕES S/A - ASSINATURA: 26/10/21

!• TF.BfWf) AMTI VO AO m NTR ATO N* 9.117/18 - PROrr.SSO N» 55 900/1 8 - CONTRATANTE;- 
NnJMClVlO DE BAimU - CONTRAT/^A: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 
OBJETO. £m razão de alteração promovida no aio cartstiTunva da empresa contratado, conforme 
documentação encartada às fls 377-381 dos autos do Processo Administrativo PMB n® 55 900/18. a 
CONTRATADA esta íiendo adquirida pela empresa AMÉRICA NET S A, mentendo *se o mesmo CNPJ,
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Flávio Renato Almeida Reyes
Procurador Jurídico 

OAB/SP 421.847



Ilustríssimo Senhor Segundo Oficial Registrador Imobiliário - Comarca de Bauru-SP

/ \À'^'Ê. C'S Fi^- Gm Ik> Hf fyjrvTín/vo P/(Razão social)

Com sede na

/

Z)/Try-^
(AlamedaÍAvenida/Rúâ? Traves^ 

Dartamento) //

ZÁ'r3^'\2 z-Jí^o^

no_^-/y ''ThyixiAM. .
(Mirro / bloco / apartamento)

(l9)3.2ãZz2M£.
(telefone / celular)

(estado)(cidade)
w

o /ooõ{'ZS, inscrita no CNPJ/MF sob n

n ^/)^iP(X'fhA AhP-vm'D rr)^Óú^fNeste ato representado por
^^^ome completo e por e>ttenso) /

/ (profissão)
n.''

(estado civli)(nacionalidade)

portador{a) da Céduía de Identidade RG, n® /OS. ^/cP '~ X 

no CPF/MF. sob n 

/jJfA

inscrito(a)

• on residente e dom;ciiiado{a) na:

(rua/ alameda! avenida /travessa)

n“ V/í/^ ■AaiAc^i
(bairro / bloco / apartaménto)f/^) - _

^ (telefone / celular /

,1 ------------•■ fkvRx}ò
(estado)(cidade)

(e-mail)

a fim de proceder o registro e/ou averbaçáo do título anexo, em frente ao Livro n® 3 / 

transa-içâo(ões) ou matrícula(s) n" ..na qualidade de

___ ______________________ _—------------
7 (propnetário / procurador / corretor de imóveis / advogado / adquirente /etc)

vem pelo presente requerer à Vossa Senhoria
ZpàÃj’ ~3-ijO

T

rx. -n !>. Q.AXíkA~>

yPyClA^ttlx
Ze Xxt Vixo Z

/<2o>í /y .<
2> Oficial de Registro de Imóveií

Bauru-SP
o PRÉSENTETiTULO FOI PRBNOTAOO-----RCGISTKAiv'..' 1

e DIGITALIZADO EM

llTlJEZ 2021
-------- r

EM) 6 DEZ. 2021
^nn Mo

26 OFIOAL DE REGISTROS DS
IMÓVEIS EÃNFXOS O OPICIAUPRePOSTO;.

conforme seBem como proceder as demais averbações que se fizerem necessárias, 
verifica dos documentos em anexo. ''•—/

O^ãB

Ai/Ú,
(assinatura ao(3) requereníe com firma reconheciOa)

de LBauru

OBSERVAÇÃO: Os documentos anexados deverão ser originais ou cópias autenticadas.
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2” OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA y

DE BAURU - SÃO PAULO
Rua Rio Branco, 16-56 - CEP: 17.014-037 - Fone: (14) 3010 8040 -CNPJ: 05.689.774/0001-95 

Américo Zanetti Junior — Oficial Interino
RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO N®: 357584
Apresentante: JOSE ROBERTO ZAMBONI, CPF: 196.726.248-91 
Outorgante:
Outorgado:
Título;

CERTIFICA que 0 presente título foi protocolado sob o número acima do Livro 1 (Protocolo do Registro de Imóveis), em 
07/12/2021. tendo sido praticado os seouintes atos: ________________________________________________

STAFF CENTRO DE FCSRMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE 
REQDERÍMENTD------------------------- --------------------- -

CERTIOAO 1126313C3000000032B66221Aic/i2iasi 57,93 CUSTAS INTCOVACERT. MAT97298LÍVR0 2
CONSTRl/^to 2.994.942,28 112631331000000032695121WAV.5MAT9729S LIVRO 2 10/12(2021 3.089,65 CUSTAS IMTtdItAlS

CANCELAMENTO DA AUENAÇAO 
FfDUCIARIA________________ _

ee4.oo9.oo 112631331000000032695321S1.138,17 CUSTAS INTEORAISAV.eMAT 97295 LIVRO 2 19/12/2021

RESUMO EMOLUMENTOS E CUSTAS
R$ 2.569,40

730,24
499,82
135,23
176,34
51,39

123,33
4.285,75

Emolumentos 
Ao Estado 
ÀSEFAZ 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justiça 
Ao Município 
Ao Ministério Público 
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ 4.285,75Valor Depositado.

ORIGEM DOS DEPÓSITOS
■DepõsHo prévio em DINHEIRO

-Complemento de depósito em DINHEIRO no valor de RS 569,09 
OUTRAS OBSERVAÇÕES

Para conferir a 
'I procedênda deste 

documento efetue 
^ a leitura do
í QRCode impresso 
3 ou acesse o 
1^ endereço
3 eletrônico:

recebí A IMPORTÂNCIA TOTAL ACItiflA ESPECIFICADA, DEVENDO 
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

BAURU, 16 de ^embro de<2621 'XJ
l;

https://selodigital.tjsp.jus.br 
112631391000000032895021M

V
- ESCREVENTE1'REGIANE NUN

PELO INTERESSADO
Recebí uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Nome:
Documento:

Endereço:

Cidade:

/ Assinatura:/Data
Em CEBO Se oinas Ucnlos eu de regras de negócio pare uíiizaçSo dc Sísleme para Consuiia e Conlrdle de 8e» Oljeal, tevw encaminhar e-mali ao sejuma «ndarnso eletrônico: dIcogasaiodigilaieíBp.lua.br

SiplanSípianControl-M 1/1
www.8pcm.com.br

https://selodigital.tjsp.jus.br
http://www.8pcm.com.br
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradotia-Geral da Fazenda Nacional 

Se<7etaría Especial da Receita Federai do Brasil

certidAo negativa de débitos relativos a tributos federais e a d(vida ativa da união

Período: 30/07/2014 a 15/10/2015Aferição: 51.225.14315/71-000 
Endereço: AL DAMA DA NOITE, 3-14, PARQUE VISTA ALEGRE, BAURU/SP, 17020-050 
Contribuinte: PALEARI CONSTRUTORA EINCORPORADORA - EIREU •
CNPJ: 15.583.6i3/0001-76

Area (m^*)DestínaçãoCategoria
1.491,78Comercial salas e lojasObra Nova

CERTIFICA-SE, para a aferição adma idenfficada, realizada para fins de regularização de obra de construção 
civil, que não consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil (RFB), nem débito inscrito ou em fase de inscrição em Dívida Ativa da União, administrada peta 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever débito que vier a ser apurado, referente à 
obra de construção dvil objeto da aferição.

Esta certidão tem por finalidade a averbaçao da obra de construção dvil objeto da aferição no Cartório de 
Registro de imóveis da respectiva drcunscrição imobiliária.

A aceitação desta certidão está condicionada à verifícação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<https://wvwi/.gov.br/receitafederal/pí-br> ou <https://www.gov.br/pgfn/pt-br>. .

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2 de outubro de 2014, 
e na Instrução Normativa RFB n® 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 10;07:10do dia 26/11/2021 <horaedata de Brasília>. 
Válida até 25/05/2022.
Código de controle da certidão: 9811.3F85.12F1.DCF4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.

I

K
DocurTieniQ «le 1 páginais} auSantioado d^telironfe. Fods ser consultado no endereço https:«cav,recela.{azenda,gov.bryeCAC.i5ublteo;iogin.aspK peto 

S;: - ; ■‘.í E =>3'?. T ~ 1 ' '..'“'i' CortsuSe'» de auleniicacàa no ünal dCí^ísdocuinentc.. _
Copia âitterticdOa aSinifusiirrtivamorte

tá_

https://wvwi/.gov.br/receitafederal/p%c3%ad-br
https://www.gov.br/pgfn/pt-br
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AUTORIZAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PROPRIEDADE FIDUCIARIA 

FINANCIAMENTO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIOCAI\A

Número do Contrato: 155553019907

CPF/CNPJ
02.577.491/0001-63Devedor(es)/Fiduclante(s)

STAFF-CENTRO DE FORMACAO E APERFEIÇO

Cartório de registro de imóveis Matricula do imóvel
97293

Comarca
BAURU20

A Caixa Econômica Federal ■ CEF - instituição financeira sob a forma de empresa publica inscrita
no^CNPJ/MF n° 00.360.305/0001-04, representada na forma de seu estatuto, na
credora fiduciária nos termos da Lei n° 9.514, de 20.11.1997, vem pelo presente autorizar, de acordo
com 0 estabelecido pelo artigo 25 da 
■' iciária recainte sobre o imóvel situado AL DAS ALAMEDAS, 0, QT 1 LD PAR, r^r+Arin

020-100, BAURU - SP , registrado sob nM , da Matricula 97293 , do Livro n 2 desse Cartorio
tendo em vista a quitação da dívida.
i /

BAURU . 6 de Dezembro de 2021

ite legal da CAIXA - CredoraAssinatura do reprí^^n 
Nome:
Matrícula:

i\SÍÍvS íI

•riTULOS2” TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS f
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De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador:
0800 721 6268

SAC CAIXA: 0800 726 0101 {informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
WWW.caixa.gov,br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAFF-CENTRO DE FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 
CNPJ: 02.577.491/0001*63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União {DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabeiecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http;//www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:08:17 do dia 21/10/2021 <hora edata de Brasília>.
Válida até 19/04/2022.
Código de controle da certidão: 34A8.6350.BF89.3EAO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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S PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Divisão de Aprovação de Projetos

HABITE-SE

(Vistoria de Conclusão)
ry.\

PROCESSO: 56568/2015HABITE-SE: 1122/2015 
EMITIDO: 15/10/2015
ALVARÁ: 3427/2014 emitido em 25/11/2014

r‘
lXI

Identificação Municipal: 040618002 
BAIRRO: PARQUE VISTA ALEGRE

■ .íí

Atendendo ao solicitado após vistoria procedida no prédio pertencente a STAFF CENTRO DE FORMAÇAO E 
APERFEIÇOAMENTO DE PROF. DE. CNPJ 02.577.491/0001-63. localizada no epdereço AL DAMA DA NOITE 
ESQUINA AL. DOS TREVOS, n° 3-14, cuja construção foi concluída, de acordo com requerimento nòs processos N® 
45904/2014 foi constatado que o mesmo está em condjções de ser habitado ou utilizado para os fins para o qual foi 
construído.

i

fe-.' DESTINOiComercialÁrea Construída: 1491,78 ni^ íM

Observações: RUA; ALAMEDA DAMA dÂoÍTE N°3-'fS V-íí

á
(i

Bauru, quinta-feira, 15 de outubro de 2015 __ 1*5%^

SLflAN
SECRTOIA DE PL/ANEJMNTO • BAURU

«túl.-iTPAry/-— 
E Dlt5)TA/J2AL>ò EW

16 m. 2021
rc PLAMEJfl MOíTO

-------Ch^
I

Responsável de Vistoria/Aprovaçâo
I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Processo 110949/2021

À
Secretaria da Educação 
a/c Sra. Maria do Carmo

Segue a pedido.
Após, retornar a PPI a/c Dr Daniel

Bauru, 03/01/2022

CPF;058.520.478^5
,iedeAdmini5traçSo 
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