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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
GESTÃO DE FINANÇAS NA EDUCAÇÃO

antigo, ba uru.sp.gov, br

Processo: 173785/2021Bauru, 16 de Novembro de 2021

Prezado(a) Senhor(a)

Solicitação de certidões para aquisição do imóvel rua Minas Gerais, 16-38, lardim Cruzeiro do Sul.

So//c/íaçâo- Solicitação de certidões
c.

Secretaria Municipal da Educação

GESTÃO DE FINANÇAS NA EDUCAÇÃO
consultar ht^y/www.baumsp.gov.br/consultaprotocob/
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2® CARTORIO de registro de imóveis 
_ E ANEXOS DE BAURU - S. PAULOLivro 2 ~ Registro Geral

FOLHAMATRICULA
40.5X6 OX

Sfluri], 14 de Abril Ide 19-âi

UH TERREND sent benfeitorlaa e.üe domínio pleno, correaponden 
te a quadra nO 15 do lotesmento denominado "UILA 3AR0IM CRU2EIRG DO « 
SUL", rfcsta cidade, cadastrado na Prefeitura sob nfl 3/139/1, com a • 
èrea de 7.744,00 metroa quadrados, medindo B6,0Q metros em cada uma ^ 
das quatru faces, que.fazem frente para a rua 13, qua^elrão 16, lado 
par; rua 4, auarteirso 4, lado imar; rua 14, quarteirão 16, lado Im - 
par; e Rua 5, quarteirão 8, lado,par.- PRDffilETfiRIOS:- JORGE SIMRd, - 
airio, casado, comerciante, filho de Kelil Sineo e de Salbina Sirpeo,- 
inscrito no CFF/NF. sob nB 012.558.946/49, residente e domlcilladD - 
ngsta cidade.- RLGI5TRD AWTERIDfl;- Transcrição nO 11.631, Livro 3-G , 
deste Cartorlo CM preTente matricula foi elaboiada de acordo coa 
qucrime^o firmado nesta cidade em 10y^4/66, acompanhado da certldão- 
de medidas e canfrontfrções nO 210/86^^’'íex^|^Cfttía pela Prefcituie Hínicj; 
pal deBeupu, protocolados e micrefilme^Ss em Í4/D4/88 eob nO ^342),~ 
5 Eacrevente Autorizados o /♦-

CWF)z z
Av.l - Em 14 de Abril de 1.dão de ^sarnento extraída do 
teimo nO 792, fia. 109 do Livro B-16, pelo Cartorlo do Registro Civil 
de comarca de Pederneiraa-8P, acompanhada de requerimento firmado ne£ 
ts cidade em 10/04/88, protocalodoo e roicroflimados em 14/04/88 aob « 
nO 62341, veriflcB-ae que JORGE cesou-ae aos 20 de Junho
1.933, sob o regime da comunhão universaj^ja^tene, com ESTHER NEf-E, - 
brasileira, aoltelra, de prendaa don-fstiwp, yilha de Jorge Nane e de 
Chaine Neme, passando a contraen^ a L^íJMiSjr-se "ESTHER NEME SIKSü’*.- 
0 Escrevente Autorizado: .
Emals. Cz$.3a,52 j Est. CzS^Pi^*^ Í%itíCCiS.7,7a.-

de

(HVF)
R.2 - Em 14 de Abril de 1.966. f^r instzumei^a particular de partilho 
amigãvel, homologado por sentença proferido nua 07 de Abril de 1.986- 
pelo HM. Juiz de Direito da 28 Uara Cível tíeBtiuru-SP, Exrao. Sr. Or. - 

m Toledo Soares, transitaria em julgado, OÜ IMOUEL objeto desta - 
icula, avaliado em Cz$.3.964.500,00, fçi atribuída somente 

parte ideal correspondente a 75% do mesmo a viuva-mseira e herdeira - 
testamenterla, Sra. ESTHER N£b£ SIMMO, brasileira, '/luva, do lar, pox 
tadore da CI.RG. nO 3.506.469, filha de Jorge Neme e fie Chaine Neme,- 
aupxQ qualificada; conforme se verifica do Formal de Partilha dado e 
passado neata cidade em 08/04/68 e aaslnado^pelo Juiz de Dlreito- 
aupra nomeedo, extraíet) dos autos de Inventario dos bens deixados po^ 
falecimento de JORGE SIMSo^-^qubot processou aob rí» M8/86^pelo Carta 
rio do 20 Ofício de Juatlea CCiíeí^deatB comarca,- título esse que - 
foi protocolado e micj5gíj£iiátícK Bm/14/Q4/88 sob nO 28342,- 0 Eocreveiv 

^ te Autorizados
Eools. Cz$.34,71íí^5 ; E^,

Thed
iretr uma

IQS.371,95 ; Apt. CzS.6.942,19.-

(SEGUE NO VERSO)
Visualização disponiülizaoa pela Central RtíglBtrodorus oi: lino/niytm.A mikIi.wi,.!.,'. i.nr.i.fii.ht;-' ' , .iIi/íi.ví :-n-. 'yi/nin i5
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_MATRiCUlA__ ^ ^ FOLHA
40.516 01

verso —^
R.3 - En 14 tíe Abril de 1.966. Pelo pxóprio título retro zeglstrado,- 
00 XKÕVEL objeto deste matricuXay avaliado em Cz$»3«9a4.50090a, foi 
etrlbuívta somente uma parte Ideal correspondente a 6,25% do nteemo ac 
herdeiro filho RUBENS JOSÉ SlMRO, comerciante, portador daCI.RB, nO 
1.847.838 o Ineorito no CPF/MF. sob n® G12.610.02B/49, casado ro ra- 
glne da comunhão universal de berja^antea da Lei 6515/77, com MARIA- 
APARECIOA DE GLIUEIRA SIMÍD, tío^M^-pextadora da CI.RG. nO 4.556 
072, bgasilelroa, residentEá-MO^^illaaba nesta cidade.- u Eecre - 
vante utorizedo;

^t,

R.4 - Em 14 de Abril üelS^. f^lo próprio título retro registrado, 
DO IMÓUEL objeto deatr. matrícula, avaliado em C2$.3.9B4.50Q,00, 
atribuída somente uma parte ideal correspondente a 6,25% do meamo ac 
herdeiro filho NILSON ODRGE BIHRO, comerciante, portador da CI.RG.nt 
3.765.040 e inscrito no CPF/MF, aob ntí 012.610.108/68, casado no re
dima da comunhão universal íb bens, antea da Lei 6515/77, com THAIS- 
SIMOES GROSSI SlMRO/dírTSr, í^tadora da CI.RG. nfl 13.501.385, bi«- 
ailelroa, reaide^^►-'e*^o^icillàdo8 neata cidade.- 0 Escrevente Aut^
■r>Í9ttrtni______«- j

Emcls. Cz$.

*. •

; Apt. CzS.1.721,20Emola. CzS#8.60S,ri!J ; (Hl/F)

foi

U ^2,323,62 i Apt. C2S.1-721,2Q.-

H,5 - Em 14 ^ae^^AtfálTdeX988, Pelo .-róprio títülo retro registrado, 
00 IMfiUEL objeto desta matrícula, availedo em CzS.3.964.500,00, foi 
atribuída somente uma'parte Ideal corr..'apondentB a 6,25% do meamo ac 
herdeira filho MILTON FERNANDO NEME SIMAn, comerciante, por^dar de 
CI.RB. nD 3.182,373 e inacrlto no CPF/MF.ncb nO 012*609*878/68, cas£ 
do no reolme da comunhão universal dejigna, qntes da Lei 6 515/77, •- 
com SDNIA RABELLO DE ANDRADE SIMRO,/tía-MrrT^n.rtadora da CI.RG. nR 
l;956i249-, brasHeiroe, reaidEnt^a^^^míailiailoa neata cidade.- 0 - 
Escrevente Autorizado; ■ /

Czí^-l.721,20.-

(huf:

Emola. CzS.S.eoB.OO ; Eat. 0^.2.3^,6 (hvf:
R.6 - Em 14 de Abril de l.SÔÔTr^élo pxo^io título r^tro registrado, 
DD IwfivEL objeto desta matrícula, avaliado’en CzS.3.500,00, foJ 
atribuída somente uma-parte ideal con-espondente a 6,2S% do mesmo ac 
herdeiro filho CLfiVIS EDUARDO NEHE SIMAD, comerciante, pcrtactor dt 
CI.RG. nfl 2.996.332 e inscrito no cr-P/MF^acb nO 012.609.':?3/87, caoí, 
do no regime da oomurtiao de bens, antes da Lei 6DÍ5/77,

ELIANÊ HARIA QRAGA SIMHO/^T^t-^fyjrtadora da CI.RG. nb 5*216.,
ildXiBrtna neata cidade.- 0 Eacxe ■

com
048, brasileiros, reeidente^e; 

" venta Autnriradp;

C ** '“‘Tccfyic rjj! cj B n9,\.... ..
Apt. CzS.1.72i,20Erala. Czt.6.606,0



2° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
^ E ANEXOS OE BAURU - S. PAULOLivro A/° 2 • Bogistro Geral

FOLHA___*__ MATRICULA

4Q.51Õ 02
Ido 19ÍIÜBaiiru.J2§_de. flbril\____

(Continuação de fls#Dl)•••••..•••••••••*••*•••••••••••••
Av,7 - Em 22 de Abril de IvSSB. A vis publica conhecida comqJRua 
13 (tre^e)*, na i/ila Oardjm Crureiro do Sul, -passou a deno 
•RUA Mirws GERAIS*, por força do Decreto«4ei Municipal 
de Janeiro del,954,-. 0 Escrevente ..

na 9 «

.—^ de] 04!
P i

Av.a - Em 22 rJu Abril 'de l,‘90a. A úia publica co 
34 (quatorze)**, na Vila Jardim Cruzeiro do Sul, passoTr-â^d 
ae "RUA CAPITAo ALCIDES®, por força do Decreto-Lei Munici^ 
de 11 de Agõato do 1.953.- D Escrevente-Autorizado;

mo •

W» 1211

2Z
Em 22 de Abril de 1.988. A via publica conhec; iiRua 4Au.g -

(quatro)®, na Vila Jardim Cruzeiro do Sul, passou a denoro^aç-^B-s - 
“RUR DR, ANTGNIO CIMTRA UüNIDR®, por foiça do Oecreta-L^ifMoW^p^- 
nO 906, de 15 de Dezembro de 1.964.- 0 Esc. Aut. j____^ o__Z_*

TOF)Au.lO - En 22 de Abril de 1.088. A via publica coi^ecids_,i^ 

5 (Cinco)®, na Vila Jardim Ciuzeito do Sul, passou 
*mUA CARLOS PEREIRA", por força do Decreto-Lgi MinlcipaV;5fB 
30 de Dezembro de 1.963.- 0 Eacrcvente.Autorizado;

jBx -

, tíà-

Av.u - Em 22 de Abril de 1.988. A uLa publida -
C-rloa ftreira®. na Vila Jardim Cruzeiro do Sul, paâsõulaydçHfOminqr> 
ae "RUA OR,.'JDSE'RANIERI®, por força do Oecieto-Lel Manlcid 
968, de 22 de Outubro üe 1.965.- D Cac. Aatorizada;^^^^J o

Av.l2 - Em 22 de Abril tís 1.988. [\b terrena nbjeto 
foi construída por RUBENS JOSÉ SIMAd E OUTRCS, cpnfarme^çrocesso nO 
10663/73 da Prefeitura Minicipal de Bauru, um prédio proprio^para - 
oficina, almoxarifado e aervlçQa,^em alvenari^ de tijolos, terreo, - 

2,656,38 metroa quadradas de area canstiuida, compoato de uma r£ 
cepção, um escritório, uma aala de esperç, um u.c. masculino, um 
u.c. feminino, uma sala despeças, um deposito de feir^amentaa, box p_â 
ra serviços, ^uma sala de maquinas,^um box para'pintuif^, um box para- 
funllaria, utn vestiário e um sanitário masculino com box para funci£ 
nsrlos, que recebeu o nD16-3B pela rua Minas Beraiai conforme se ve
rifica da certidão nO 2257/86, expedida pela Prefeitura Hinicipal de 
Bauru, acompanhada de requerimento firmado nesta cidade em 21/04/86- 
B da CND nO 757965-Serie A, expedld;^==ã&»-a9/D4/Ba pela sgenuis local 

I do lAPAS, protocolados e rolcrofi^axijía-^em ^2/04/88 sob nO ffi4V9.- D 
' Escrevente Autorizado:

Emols. 028.12.484,31 ; ; Apt. CzS.2.496,S6.-

com

ÜMÜ.
fJisr’ünil)J Zf.'!!' [■•'(a (V>nlral Rsalbiisilor'.-* 'I'' irii.-ii-i.oiir.--rij t i.«io 'jn- Z'> 1 Ifi
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FOLHA

oz.. /
. verso —^

^MATRtCUU—

40.516

AviVS 'Em-22 'da 'Abri-l *de -lí^aô.' 'prédio’nfi*16-36 da :íua «lhas-Qe r 
raia#' objeto da Av.lZ retroí recebeu o ’*HA3IT£-SE" nO.421,..expedido- 
aos 10 üG Sátembro.:de l.?75 pela Prefeitura f^nicipal de.S^uru, |m - 
at,entíitr>Bni:f. .qo icquerido no-procesao .nO, 3^327/75
raf confopiw se verifica ;do-.referido,*, Habiterae , acoypan.hadD^^da;^-^. 
duerinianto firmaclb^ nesta cidade aoa 21/04/68, protocaladoeirafe^o h 
íilmadoB em 22/04^^^^ 0 Esc.
Emols. CzS.ia.SS CzS.lO,4a ■ i-.Apt. G2g.7,70.^ , 1^.y«

Em'23 de íuniW de. 1989. Por Escritura lavrada. Em.:01.06.69, nc
ia'CBrtGrld''dé .Nütáa de Qauru, Ü.vra 612, fl. 173, aucacrita pelo Ta 
Dáliãb. :caflcíS 'rt:"Peí;.cíòV protocolada e microfilmada so^^JiSHôa^e 
em 23.06.89:-a ínuàrprapriBdade acbra umo parte idealcaTrespondefítd 
a 75% aó-.ifflovèl objéto deste matricula,foi pçr ESTHEH V
í:iCvi37.2ia;69B“70, doada laratuitamente, porem p^. valor eatimativo 
£la-kc23-*âQ;-32a,-32-(eatendô incluído o-UBufruta)/a aeua filhos: 1) -

■RU8É1’JS'*3QSÉ'‘‘SÍMÃB,' casado -cor'- KifVRIA -APPASECIOA/uE .-QHUEIRA •SltiA0;'"2) 
«ILSÜN^3QRGE■•SIHS0: •caaadu con THAtS.SlMÜES GwüSSI SIMÃQj 3> - MILv- 
•TOrí-FEHiWWDO.NEME’5IMÃQ, casado com SQNIA RAS^LLO ÜE-.^0^DE-,.SIMA0}. 
c 4),- !CL0UIS EOUÃRDO NEME 6IMÍ^-'eaatKlQ com EK^AWE/M^RIf^^BA^A

iMÃb, .todos,..retro .quallficadçjK^ E";?:. Auts.rizado727^^^ '
tmdiarwczS ,ae :■ ‘jycrS •JL-S*•Es>ftJcríM21vl3 " ’ ’

R:i5Í^£fn-23'de juhhoyée 1989. Pelo próprio- dítulo scimá;registrado,
•a •dóádDra;'-'-Sra. ESpÍEft-NEME SIM30, retru quslifiCBtí3-,'*resGruou--pai'a 
aí pelQ',val‘or .ssllriativo de «02^ 80^328,32 Ceatando^^incluída-a'nua- 
.prQpricdade),-^oX6Ufnito vitalício..agbre .s..C3r£e..ideal-corr^fiptmaB7í^, 
tc a ,75% do* imolei ..0Qje;^_tíRSte m-atrieula, /c-M-idj^O/essaiig&e-Someote 
'*.......... ' ^ -— .t u ' rfinu np i a 'dSlãT^do^

\ '
ura;-0,.^scredesaparecera^ 

vente Autorlzfedd.l, '
r^m

Apoa: ~ : •aus*Est: «C2S 85,61■Èmtj is: 317^10/
. •■ ,)i ■ -1 ■>...- L / ■

ÂvilGi Em 23 de juhhó de 1989. Ainda pelo proptio tifc'JlQ.,acimà.jXÊgis 
‘tradd, á tíòadcra; Sra. ESTHER NEME SIHAD,'retro qi\olii icõcla, ..impas*- 
•sobre a ."doaç.ãò. a clausulB da INALXEWASILXOADE, .péi^ei,^u^0' 
anos à contar da dota da escritura. 0 Esc. AutòrizádoW-^vJnKu/rií

<6 .'Apos; Nc2Í:-bi2tI' •aús*
'R.17V,'6m'26 de outubro'de 1989. .Por Escritura Pub-iicaVdè Permuto, aa^ 
vifsdsréA' Q1.Q6;ô9, no io Cartorio de Wotaè de Qaútú,.-Livro 612, flr- 

subscrita pelo Tabeiíãov Carlos .R. Fsliclo; prõtocolada e.roiar^
, filmada.aob n».92.292.em 26.1Q»â9,-e-parte Ideal corràspontíante á

___;r:.seQúe.:oíi‘flir3.■ "....... v

Emols: NczS 1,00. Eüt: «czS 0,27

m»

(lis.-nrM^.Wii pc»*'=i Íleíiisir-.J-’'*'* ''' ... t.nr r -ii V.%ífyl.'íi2’t
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2^ARTÚRID DE^GISTRO DE IMÓVEIS 
ANEXOS D/^AURU - S.'PAULOLivro N° 2 - Registro Gerat

___ MATRÍCULA.^ ^__FOUHA
40.516

y
5

Bauru, 26___de flutubi»-—^ ri^>a 69»
7*

(continueção da fl. 2) • correspondente e 25% do lmp<?el abjeto des^
matrícula,foi por RUBENS JOSt SIHÃO e suu e3poüa,yFiARIA APPARECIDA \ 
DE OLiVíEInA SIHÃD, com a anuência tia Sra. ESTHER^EME 5IMÃQ, tranemi 
tida por oermute, pelo valor de NczS 120.492,4^(Bvallação total doj 
Imóvel), a NILSON ^lORGE SIHÃC, casado cum THAIZ SIMSES GRDS51 SinAci 
MILTON PEKWANOO NEME SIMÍÍO, cacado com SQNIA RÀBELLD/DE ANDRADE SimC 
e CLQUIS EDUARDO NEME SIMitO, caBüdü oom ELIANE
dos retro qut.Uficadoa. 0 Escrevente Autor 1 zado^ rJD~rr/rr)r■ 

Efflole: NczS 440^74 ...£flt.:,JiCj;jS.121,16---- Jipx}£ync2$..a9,74 . •JLS*

Av-18 - Em 09 de Agosto de 1.994-- Por petição firmada nesta 
cidade aos 08 de Agosto de 1.994, protocolada e microfilmada e 
09/08/94 sob n2 123-087, foi requerida a presente averbação, a 
fim de ficar constando desta matricula a extinção do usufruto 
que recai aôbre a parte ideal correspondente a 75% do imóvelj 
objeto desta matricula, registrado sob nQ 15 retro, em virtude 
do falecimento da sua ber>»ficiâria, Sra. ESTHER NEME SJMAO, 
ocorrido nesta cidade de' Uaurv-SP aos 28 de Janeiro de 1.994, 

estado civil de viúva, cònfòrme se verifica da Certidão 'de
.516, fia. 082 do Livro C-93, 

Primeiro Subdistrito da 
petição.- 0 Escrevente

no
^-2übito extraída do a^senjíC: 

pelo Cartório do Ifegàrétro 
comarca, que acoirparpa^scT’ 
Autori2ado;_

ivi 1
mencionada

(HVF)/-

Apt.R$.0,26Emols.R$.lf

R.19 - Em 09 1.994.- Por instrumento particular
firmado nesta cidade de Bauru-SP aos 2c de Julho de 1.994, 
protocolado e microfilmado aos 09/08/34 aob nB 123.088, o 
imóvel objeto desta matricula foi por seuíj proprietários, Srs,

MILTON FERNANDO NEtUE SIMAO e CLOVU
dado em InaecSa ao 

inscrito no
NILSON JORGE SIMAO,
EDUARDO NEME SJMAO, retro qualificados,
"BANCO DO BRASIL S/A.*', com aêde em Brasília-DF,
CGC/MF. sob n2 00.000.000/2010-90,- pelo prazo Je 05 (cinco) 

com início em 01/08/94 e término previsto (,>ara 31/07/99,
R$.6.000,00 (Seis mil 

dia 10 do mês subsequente ao do
dos

anos
mediante o aluguel mensal inicial de 
reais), pagável até o
vencimento e sujeito a reajustes tendo por base quainquer 
índices oficiais fixados pelo Governo, que se .proci.-.:osarão e 
cada três meses, após decorridos os 12 (doze) primeiros 
do presente contrato, o qual ae regerá pelas cláusula.*--

as partes se obrigam por si,
alienação

meses
nêle
seus" estabelecidas e 

herdeiros.
que

sucessor-ee
CSEGtJE hro

de dcno casoe.

Vi‘!ii'il'íaçá<i 'Jrxfioixibíi.-atíafíels Cenlral Rofiist.-nrioies rin irirn-ei^ivAv.v rcciii-lwloiv-s.oMí orfj.hfi-Vt- i IS.iHi.i!-;



__MATRÍCULA__ ^ ^ FOLHA
40.516 03

verso
titulo.- (imóvel alugado, o terceiro^ad^y4 

Escrevente Autorizado;
Emols.R$-274,87;

a quauquer 
(HVF).^

rfí*2Í? Apt.R$.54,9'Est.

'2^2.- Porjustí^ento particular firmado nesta 

■X 1.998, protocolado em 05/07/200SAt.20 - Em 13 de Julho de
cidade de Bauru-SP aos 20 
sob n* 173.366. devidamente microfilmado, os Srs. NILSON JORGE SIMAO 
MILTON FERNANDO NEME SIMÀO e CLÓVIS EDUARDO NEME SIMAO, comc 
locadores. e •'BANCO SX) BRASIL S/A.", como locatário, todos retro qualificados, 
renovaram a locação pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir/de0^02/1998 t 
término em 01/02/200S. mediante o aluguel mensal inicial c«..R$:S7I)00.00 (oitc 
mil reais), pagável até o dia 5*^ dia do mês subseque^ 
mediante crédito em conta dos locadores junto a uma^^ 
nesta cidade, c sujeito a reajustes ÍGP-M. nos moldes^ 
periodicidade anual.- O Escrevente Autorizado 
R. Almagro).

Jao dq/vencimento. 
do locatáríc 

vigente, com 
(Antonio C

lOi^RS.Sg^S TOTAL: m 441.78Emois: R$ 290,24 Estado: R$ 78,37 Aposo.iC R$ 14,51

Av.21 - Em 12 de julho de 2002.- Por instrumeiáo particular de renovação 
de contrato de locação predial, ftrmadc nesta cidade de Bauru-SP aos 27 de

173.367. devidamentemaio de 2002, protocolado em 05/07/2002 sob n 
microfilmado, os Srs. NILSON JORGE SIMÃO. MILIXON FERNANDO NEME 
SIMAO e CLÓVIS EDUARDO NEME SINtóO. lomo locadores. e "BANCO DO 
BRASIL S/A.", como locatário, todos Ttttjo qualificados, renovaram a locação pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, a partir de/02/02/2ü03 término em 01/02/2008. 
mediante o aluguel mensal inicial de Ré.âíT06.00 (oito mil e cem reais), pagável 
até o dia 5» dia do mês subsequente a^o v^imento. mediante crédito em conta 
dos locadores junto a mna das a^íí^s locatário nesta cidade. O valor do 
aluguel será reajustado anualme^w, na variação do ÍGP-M do período.-
O Escrevente Autorizado a iiií 1 íi'^ntnnin C. H. .Mmagro).

Emols: R$ 290.24 Estado: R8 78.
R$ 14,^

Slnorep R$ 58,0r- TQTAl^: R| 441.78

dA • i
Av.22 - Bm OI dc Julho an.^dáoiÒ>trTor Termo de Aditivo ao instrumento 
parücular de renovação de contrãt.o de locação predial, firmado nesU cidade de 
Bauru-SP aos 12/05/2004. NILSON JORGE SIMÃO. MILTON FERNj\Nr>0 NEME 

CLÓVIS EDUARDO NEME SlMÁO, como locadores, c BANCO DOSIMAO e
I nuAjan. s/A, como locatário, re^ustaram o valor do aluguel para o penodo de

- sR(y,ii=> ftM 04 -

VlBiiiili/açáo diPr.onibJiJHfla pelo Onlral R.joisl';) Jore'i Of! lf^O'/ei5^wv^-.v i<!yisr,íh3ar',.B.Qnr. en; ?9í0S)/2021 15
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cont Íiiuaçã5üêflà^p3)....................................................................................... ...................
:cvereiTo/2004 a ja^elro/2005. aplicando-se 70% (setenta por cento) df mdicc de

contrato, fíxando-se em comum acordo ^ ’
o jeriodo mencionado. Fica ratificado o contrato.^ 
rlstos, clâustilas e corrdiçòes não expressam^me aj 
lo açao ns 185,270 de 29/06/2004.

í-^aJor )de 
^adltado^im 
íirados/neste

correção Xp^tuado 
R$8.505, 
todos 03 
iri stru meimi!/1

em

Paulo Séreio Martin Garcia :ulz AlraagroAntoni'
\ Escreventes Autorizados

/
5 InstrumentoAt.23 - Bm Oi de junho de 200íí. Pelo 2° Termo dèr«?

F'artlcular de Renovação de Contrato do Locação Predial, firraâdo em Bauru-SP aos 
11/02/2005, NILSON JORGE fílMÂO, MILTON FERNANDO NEME SIMÂO e 
CLÔVIS EDUARDO NEME- SIMÂO, como locadorcs. e BANCO DO BRASIL S/A, 

locatário, reajuataiairr o valer do aluguel para o período de fcverciro/2005 
5.5815'5v.. con-espondcnte a 49% do indice de correção

como
a janelro/2006, em 
pactuado no contrato, fixando-sc cm comum acordo o valor de R$ 9.000.00 (nove 
mil reais) para o período mencjoncvdo, ficando acordado entre as partes que o valor 
iocatício será pago mediante crédito na conta n.® 10.459-0. junto à agencia 0037-X 
do Banç^^íS^Brasir^/A em noir^e do Sr. Milton Fernando Neme Simão. Fica 
rattScádo o contrato orJ adltado. era Uf:los os seus teflMí)s. clàusi^s c condições

ferados neste insuumento. o quaMnte^ra Vo X 
o único e indivisível Oara tooos os 
;í^OS/20Q5. \

:ontrato ora 
direito.

páó expressamente t 
aiütado, formando ^ 
Prcnotaçâo

;i tj

Amêrie&J^ietti Nuniori-fle CastroGerson Escreventes Auíoilz-^dos

Av.24 - Em 17 de fevemlro de 2006. Por autorizaç^.írrTír^Unte da escritura do 
R.26, procéde-se a presente a fim dc ficar constando qr.e, foi efetuada no prédio 
comercial sob n® 16--38 da nia Minas Gexais, através á«. aprovaç^j-.d€t-PFefcit-ura 
de Bauru-SP no processo n® 11.001/1983, uma ampUaçãí^ conta área dc 82,00

rédio 2.738,38 m*. conforme Certidão n® 1 .<](78/2005. expedida 
72005 p^a referida prefeitura, e da C.N.D. n® 003 

<^pê^ída em 11/01/2006 pelo INSS, referente à obra oni à 
ácompanham o fflulo.
75.977.10

Gerson 3íh>^utti'^e Castro

V7

m®, totalizí 
em 0. 006-21023020, 

ada/ que 
^6: R$ase de calculo -- indice Sinduscon-SP - j'.iqeiro

Paulo Sérjáo Martin Garcia
Eiscreventes Autorizados

: segue no verso -

Vtsiifilt.raç.lo <li8t>oi'ibili;s0íi püla Centrfll R«gislradoriii- -íe i:M;)vela(wv..v,r«,Çiistfaanre8.onr.->r(j.brr'.'i6ic^peBd‘5 t-m ?9.'09í:^02' !riu>6:19
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AT.2ã5 - An 17 dc fevexelro de 2006. Por autorização constante da escritura do 
R.26. procede-se a presente a fim de ficar constando a separação consofisnal do 
casal cloTls Ediuudo Neme 8lmão e Eliane Maxia Braga Simão. a qual voltou a 
usar 0 seu nome de solteira ELIANE MARIA LEPPEL BRAGA, J 
Sentença proferida em 30/03/2001. pelo MM. Juiz de Dlreit^a 4» Vara^ível de

r. Dr. Arthur de Paula Gonçalves, transitada em julgadd, que se
á^ina 186. 
acs - Sâb 
J^ütulo.

ada por r.

Bai jaiíor
ppoéwisou sob iJ® 0Y09/2OOI, averbada à margem do termo 
'áo Livro B-103. ^ Oficial de Registro Civil do 19'' Subdistrit^ 
Paulo/SP..<c5cp^da5gífr93/10/2001. cuja cópia autenticada ^;üi^

^21.822.

■1/
Paulo Sérao^ãrtin Garciaàc CastroGerson

Escreventes Autorizados
/

R.26 - F*" 17 de ferezeiro de 2006. Por escritura lavrada aos 27/01/2006. 
página» 119/121, do Livro n' 640. no 3' Tabelião de Notas e de Protestos dc letras 
c Títulos de Bauru-SP. NII.SON JORGE SIMÃO e sua esposa THAIS SIMOES 
GROSSI SIMÀO. inscrita no CPF/MF. sob n' 213.968.488-51. domiciliados nesta 
cidade, onde residem na rua Júlio Maringonl, n' 7-21; CI/DVIS EDUARDO NEME 
SIMÀO, portador da cédula de identidade RG. n' 2.996.332-1-SSP/SP, domiciiíado 
nesta cidade, onde reside na rua Proltssor Luiz Braga, n' 3-25, Jardim Eistoril; e 
ELIANE MARIA LIPPEL BRAGA Inscíila no CPF/MT. sob n' 213.968.638-18. 
domiciliada nesta cidade, onde reside na avenida Nossa Senhora de Fátima, n® 4- 
35. apto.41; venderam a parte Ideal conespondente a 2/3 (dola texçoa) do 
imâvel aos condôminos MILTON FERNANlXl/ NEME SIMÃO, portador da cédula 
dc Identidade RG. n® 3.182.373-7-SSP/SP. casado no regiip&--dsr-comunlião 
universal de bens. antes da vigência da Lei Federral n' 6.5ià/l977. com\8ÔNlA 

nir. 8IMA0. inscrita no CPF/MF. sob n' 213.968.'08-65.
iados nesta cító^e, onde residem na rua Dr AntôniOxPrudcntc. nf® 4-69,

>s e quinze 
venal

doi
Jjrtuím Estoril, pelo pr^ de R$ 1.415.576.22 (um milhão. quaCbe< 
/mU, quinhentos e e seis reais e vinte c dci.^ ccntaj(os^
proporcionaj/:^^^ 0^5.33. ITenotaçáo n« 194.916.

Pauk)í io MWUn Garcia^troN..Jjerst»i Be!
Escreventes Autorizados

Av.27 - Em 29 de novembro do 2012. Por instrumento ParticuUr de Renovação 
de Contrato de Locação Predial, ílrinado em Bauru-SP. aos 01/06/2007, os 
locadores MILTON FERNANDO NEME SIMÀC e sua esposa SÔNIA KARELLO DE 
ANDIvADE SIMÀO. e o locatário BANCO DO BRASIL S/A. formalizaram a 
RENOVAÇÃO do prazo do contrato dc locação do imóvel objeto desta 
mitrlcula, regiatiado aob n® 19 e aditodo pelas Avs. 20. 21. 22 e 23. pelo piu3'.o do

- continua na folha n' 05 -

r.....
Vlsiiwllzaçflo di3f.'onit>íiiana pela Ceatral Regifiiraíl&rei» íe ir.-,-jveistwv».v.reçifi»d,ia.6s.ünr..irt].t'rrVls‘ii,í(i,«i.!oeiiv29Jt>9'«l2i 15.26i1i»L___
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OsTcSr^oÍip^Ur de'02/02/2008 e com término em 01/02/2013. mediante 
o Juguc) mensal micial de K$13.000,00 (trete: mll mais), pagavel ° ^
ÜUl do més subsequente ao do vencimento, mediantelocadores n* 10.459-0 Junto a agencia 0037-X do locatário iiejt^ldade, se 
SSo anualmente com base na variação do IGP-M do Pf °do: ins^mWo 
Sí que n-parte Integrante. pa.-a todos os
instrumento refeild?^que contínua em plexio vigor e subsistente'bii^das as éuas 

dáusul^ ^/condições e em tudo o que não foi cxpressan^e alteá^do. 
- M9 de 30/10/2012.de: APrenoyaçâo n <17

/ 7Paulo Sérgio Martin Garcia
Gil )i t«-3creventes Autorizados

Av.28 - ÊSns^tf^ovembro .te 2012. Por
de Contrato de Locação Predlai. Ilrmado em Bauru-SP, ““ ^6/W2m, o 
tocadores MILTON FERNANDO NLME SIMAO e sua espo.sa .SONW. RABELW DE 
MD^E SIMÃO, e o loeatârto BANCO DO BRASIL S/A, formalizar^ a 

do prazo do contrato de locação do taovel «bieto deste 
ovatrícula. registrado sob n« 19 c adiu^do pelas Avs. 20 2 , 22, 2.3 ^ 2/. peio 
n,-^o de 05 (cinco) anos. a parUr de 02/02/2013 e com termino em 01/02/2018. 
mediante o aluguel mensalVcial de R$10.000.00 (dezenove mll r^s). pagavel 
até^o dia 5« ütU do mês subsequente ao do vencimento, mediante 
dos lorndores n° 10.459-0 Junto a agencia 4776-7 do locatanojiesto-cld^^. sen 
feãjustedÕ StLmente, com base na vartaçâo do
esse que fica fazendo parte integrante, para todos os Üi^ efeitos de d^l^o. do 
Instnímento referidoí quccontlnua em pleno vigor e
demaia cláusulas /Xondiçóes e em tudo. o que nao ícj expressài^é^ 
Pre^fflçãü n» 10/2012. <ct

2

|is suas 
íerado.

<37
Paulo Scj^io Martin Garcia. Gli^noPerel

Escreventes Autorizados;✓ •

Julho de 2016, Por Insjxúifiento ParUcuIai de-Resd|ao de. 
râo n° 1994.i906;OOOl-3, firniado em ^auru-SP. , 

BANCO DO brasil;-S/A :e os
Av.29 - Em 1

- Segue no verso -
:.-‘v

................t;i,ctalíi'd.;áo <Ji6ivi-iib»v.abap.^3 C«nt,ai RaGlBi.-a.loren da IteKtvetsÇvAvw.reg^ta^ r,rf.o^.brhVi3i.aiV;t.tio
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formalizaram ^(^ieaciíâoíhs contrato de Locaçào registrado sob n®
XÍX, 22. 23. 27 e 28. Pr^tação n®

9, e aditado 
297.036 depelas averbaçi es n® 

08/07/2016.

Paulo Séi^io Martru Garcia 
Olt^i Substiliito 

Lter-Sj^ífiT^Deírd Miranda 
E: c (VeinyTvufrizado__

março de 2019. Por Escritura lawada aos 24/01/2019, 
S68 do livro 1116 do 3® Tabelião de Notas e Protesto de Letras e

m
páginas
Títulos de Bauru-SP. MILTON FERNANDO NEME SIMAO e sua esposa SONlA 
FtABELLO DE ANDRADE SIMÀO.
PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n 
Bauru-SP. na Ruíil Xingu, n'*' 4-21. Higienopolis. pelo preço de R$3.080.000.00

nta mil reais). Valor Tyibutário: R$5.914.700.57. Prenotação

empresários, venderam o imóvel para 
46.138.251/0001-38. sediada em

(trés milhões e oit s
>58 de 20l'')Ê/2Ol9.n°

Gerson/Her^^moTcastro
Gill erto Pekei,

EsOTcventes Autorizados

R.31 - Em 14 de outubro de 2020. Por instrumento de Cédula de Crédito 
Bancário n® 0000391915. emitido em Bauru-SP aos 01/10/2020, acompanhada 
de Aditivo firmado em Bauru-SP aos 02/10/2020. o imóvel avaliado em R 
$2.997.000.00. foi por PRATA CONSTRUTORA LTD.A, CNPJ n® 46.138.251/0001- 
38. NIRE/JUCESP n® 35200879579. dado em hipoteca de 1’ (primeiro) grau.

BANCO BRADESCO S/A. CNPJ n® 60.746.948/0001-12, NIRE/JUCESP n® 
3530027795. sediado em Osasco-SP, na cidade de Deus. s/n. Vila Yara, por sua 
agência: 02771 - PRIME BAURU, em garantia do finamiamento destinado ao 
custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, periodo/safra 
2020/2021. concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA. RC n® 4.777.568-3- 
SSP/SP e CPF n® 436.992.518-53, c sua esposa SONIA MARIA BAROSA 
FRANCISCATO BRAGA, RG n® 4.900.862-0-SSP/SP e CPF n® 015.133.028-09. no 
valor de R$1.600.000.00 (um milhão e seiscentos mil reais), pagável na praça de 
Bauru-SP, em uma única parcela com vencimento aos 18/09/2022. à taxa de 
juros efetivos de 6.500CP/t) ao ano e 0,526% ao mês. Foi apresentada pela 
garantldora a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos ReiuMvos a 
Tributos Federais e a Dívida da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - Ministério da Fazenda aos 10/10/2020. válida até

- continua na folha 6 -

ao

'Jis-poiHljJ zafía |xJa C-rural RegiUMijores .-.íí l-i'.iv6,í;v.-.s.\.'íK/5i'3ntir.'is.or'.(. tr<5.hri.ViBiiHlizaiioí.iii ifi.Pd: IH
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08/04/2021, código de controle da certidão: 715B.lB40.938E.39B€r De 
cláusulas condições e obrigações constantes no título. Prenotajyasdn® 342.93íyde 
07/10/2020.
SeloDigiíat 11263

is

10000000216553209.

Pedro Paulo Vieira da Cunha MottaLmla Serotiní
Escreventes Autorizados

R.32 - Em 14 de outubro de 2020. Por Instrumento de Cédula de Crédito 
Bancário n“ 0000391922. emitido em Baiu'u-SP aos 01/10/2020, acompanhada 
de Aditivo firmado em Bauru-SP aos 02/10/2020, o imóvel avaliado em R 
$2.997.000,00, foi por PRAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n® 46.138.251/OÜOl- 
38, NIRE/JUCESP n® 35200879579, dado em hipoteca de 2» (segundo) grau. ao 
ELANCO BRADESCO S/A. CNPJ n® 60.746.948/0001-12, NIFÍE/JUCESP n 
3530027795, sediado em Osasco-SP. na cidade de Deus, s/n, Vila Yara, por sua 
agência: 02771 - PRIME BAURU, em garantia do flnanciamento destinado ao 
custeio pecuário, aquisição e manurenção de animais bovinos, período/safra 
2020/2021. concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG n® 4.777.568-3- 
SSP/SP e CPF n® 436.992.518-53, e sua esposa SONIA MARIA BAROSA 
FRANCISCATO BRAGA. RG n® 4.900.862-C SSP/SPe CPF n® 015.133.028-09, no 
valor de R$i.600.000.00 (um mllhào e seiscentos rali reais), pagável na praça de 
Bauru-SP, em uma única parcela com vencimento aos 15/09/2022. à taxa de 
jui-os efetivos de 6.5000% ao ano e 0.526% ao mès. Foi apresentada pela 
garantidora a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e a Dívida da Uniáo, emitida )x;la Secretaria da Receita 
Federal do Brasil

9

Ministério da Fazenda aos 10/10/2020. válida até 
08/04/2021, código de controle da certidão: 715B.1B40.938E 
cláusulas condições e obrigações constantes no título. Preno 
07/10/2020.
Selo Digitai: 1126

;6. mats 
âo n® 342.£Gl de

0000000216555205.

(
^a-Cunha MottaPedro Paulo Viei 

Escreventes Autorizados
Serotini

R.33 - Em 14 de outubro de 2020. Por Instrumento de Cédula de CrCdito 
Bancário n® 0000392035, acompanhada de Aditivo firmados em Bauru-SP ao.’?

segue no veiso -

VlniaUzasão dispontUllzaOs p«ia Caritrsi Raglfttra^araii de in>uveis(wwvx'.r«>3is(rMors».uiir,OF().l»}-Vteualiza(l:]  em;29i‘09/:H)21 1S:26:1S>
i:



1r'

MATRICULA FOLHA

0640.516
VERSO

R$2.997.000,00. foi por PRATA 
46.138.251/0001-38, NIRE/JUCESP n®

02/10/2020. o imóvel avaliado em 
C:ONS^rRUTORA LTDA. CNPJ n®
35200879579. dado em hipoteca de 3« (terceiro) grau. ao BANCO BRADESCO 
S/A, CNPJ n2 60.746.948/0001-12, NIRE/JUCESP n® 3530027795. sediado em 
Osasco-SP. na cidade de Deus. s/n. Vila Yara, por sua agência: 02771 - PRIME 
BAURU, em garantia do financiamento destinado ao custeio pecuário, aquisição 

manutenção de animais bovinos, período/safra 2020/2021, concedido à 
ERJCO DE OLÍVfCiRA BRAGA. RG n*" 4.777.568-3-SSP/SP e CPF n® 436.992.518- 
53, c sua esposa SONlA MARIA BAl^OSA FRANCISCATO BRAGA, RG 
4.900.862-0-SSP/SP e CPF n® 015.133.028-09, no valor de R$800.000,00 
(oitocentos mil reais), pagável na praça de Bauru-SP. em uma única parcela 
com vencimento aos 22/09/2022. á taxa de juros efetivos de 5,5000% ao ano e 
0,447% ao mês. Foi apresentada pela garancidora a Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa de Dêbdos Relativos a Tributos Federais e a Dívida da 
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - ^
Fazenda aos 10/10/2020, válida até 08/04/2021. código 
certidão: 715B.1B40,938E.30E6. Demais cláusulas cori^><ées e obri^çòes 
constantes no titulo. Prenotaçào 342.932 de 07/ 10/20^ff /
Selo Digital 11263

e

io da 
controfe da

100000216557201.

OTló Viefra aa uunhã MottaPe.
Escreventes Autorizados

Vtwhíteaçfio (iB{>ontblltas<Ja pala Canval R«^!radof«B ne feç.sifa<Jor«í.,oor.‘.wí(.brV.Vi3iisJBaiío fem.zaKfWMSI lS:í6:i«1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo 

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

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

I ^^ecretaria Municipal 
I da Educação de Bauru

14-32144301 BiiKjii.psiiunui iáíitazM iM (fíftoaj'

Bauru, 16 de Novembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor 
Nilson Ghirardello
Secretário Municipal De Planejamento
Secretaria Municipal de Obras do Município de Bauru/SP 
Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Bauru/SP.

Processo n” 173.785/2021
Assunto: Desapropriação, emissão de Certidão de Uso do Solo e aquisição de imóvel.
Ref.: Localizado à Rua Minas Gerais, n° 16-38, Jd. Cruzeiro do Sul.

Segue para conhecimento e emissão de certidão de ocupação de uso do solo com a maior 
brevidade possível.

Informo ainda que há registro na matrícula do imóvel, n° 40.516 de hipotecas de 1°, 2° e 3° 
graus, datadas de 14/10/2020. Todas elas devem ser mencionadas em eventual termo de acordo a 
ser firmado entre as partes e, em tese, não configuram um obstáculo insuperável à 
desapropriação, podendo ser definida no momento oportuno pela Secretaria de Negócios 
Jurídicos a melhor saída técnica para sua quitação e pagamento da diferença de valor aos 
proprietários do referido imóvel.

Atenciosamente.
f\

vr\ '.
Maru do Carmo Monteiro Kobayashi 

Secretária Municipal de Educação

Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

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

Av. Dr. Nuno de Assis, n® 14-60, Jardim Santana - Bauru-
íKk'’.?.-.íkf'.w£;‘aí'.'T0 swSP

www.bauru.SD,QOV.br

Bauru, 17 de novembro de 2021

A/C Fiscal Gustavo,

Processo n® 173.785/2021

Bom dia.

Favor vistoriar e informar:

menor distância de instalações e1) Se num raio de 100 metros, a 
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 reservaçào de 

combustível.

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

local.

Att.

CINTIAÍOTURCO PINHEIRO LEÃO 
ENGENHEIRA 
MATR.:30242

DIVISÃO DE CADASTRO- SEPLAN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Divisão de Cadastro Imobiliário 
A/C da Sr® Eng® Cintia L. P. Leão,

Em resposta ao solicitado nas fls. 15, de 

acordo com os itens 01 a 03, após verificar o endereço do imóvel, à Rua 
Minas Gerais, n® 16-38 e seu entorno, informo seguinte:

Quanto ao item 01: num de 100,00 metros à 

distância do local objeto de análise não há o funcionamento demenor
bares, ambulantes, casas de jogos eletrônicos e estabelecimentos similares. 
Na Rua Antonio Cintra Júnior, quarteirão 03, esquina com a Rua Minas 
Gerais, há um restaurante, a menos de 100,00 metros do imóvel objeto de
análise.

Quanto ao item 02: não há postos de 
combustíveis, depósitos ou estabelecimentos similares de combustíveis 

num raio de 50,00 metros do imóvel objeto de análise.

Quanto ao item 03: não há casas de fogos 
de artifícios há uma distância de 50,00 metros do estabelecimento objeto de 

análise.
/"

Atenciosamente,
Bãnrt:r^5-.d^ovembro de 2021.

X

Luiz Gustavo d(^ira Moraes 
Divisão de Cadastro Imobiliário 
Fiscal de Posturas Municipais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE CADASTRO 
SEÇÃO DE CERTIDÕES

WWW.bauru.sp■qov.br
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Parte do Mapa Oficial de Bauru em Novembro/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

%
. LEI N° 5574. DE 18 DE ABRIL DE 2008

Dá nova redação ao Art. 1° da Lei 
5127/04, alterado pela Lei n“ 5267/05; 
altera o § 2°, do Art. 1°, da Lei 5127/04, 
alterado pela Lei n“ 5438/07, e ainda 
altera o § 4° do Art. I“, da Lei n® 
5127/04, que define área de segurança 
de 100 metros ao redor de escolas.

P. 15794/08

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nós termos do art. 51 da Léi 
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei:

O Art. 1° da Lei n” 5.127, de 27 de abril de 2004, alterado pela Lei n° 5.267, de 
8 de julho de 2005, passa a ter a seguinte redação:

Art. r -

“Fica definida como área de segurança de 100 metros, a menor 
distância percorrida de cada uma das unidades de ensino 
fundamental e médio, tanto públicas quanto privadas onde ficam 
expressamente proibidas novas 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, sendo vedado ao Município a concessão de alvará.”

“Art.r-

(NR)

Art. 2“ - O § 2®, do Art. 1 °, da Lei n® 5.127, de 27 de abril de 2004, com a redação dada 
pela Lei n“ 5.438, de 3 de abril de 2007, passa a ter a seguinte redação;

» § 2°- A menor distância a que se refere o “caput” do presente artigo, 
será medida do portão principal do estabelecimento de ensino, a 
saber, portão de acesso dos alunos e estabelecimento comercial 
em análise.” (NR)

Art. 3“ - O § 4®, do Art. 1°, da Lei n® 5.127, de 27 de abril de 2004, passa a ter a seguinte 
redação:

........“ §4®-. Ficam ressalvados da proibição, do “caput” os restaurantes, 
pizzarias, churrascarias, padarias, sorveterias e supermercados.” 
(NR)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SAO PAULO

Ref. Lei n° 5574/08

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.Alt. 4°-

Bauru, 18 de abril de 2008.

PROF. JOSÉ GUALBERmxUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEifcViUNICrPAL

EME^^ÍSILVA RBEIRO 
SECRETÁRfÓDOS NEGÔffls-JtiRÍDICOS

LEAND^OTIAS JOAQ
rétMkído planejamentoSEC

Projeto de iniciativa do Vereador 
PAULO CÉSAR MADUREIRA - PP

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

TAVARES
RESPONDENDO PELO ÒEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DÒCUMENTAÇÃO

DENISE

Cumpn-las
e

ã
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E - USO INSTITUCIONAL
(espaço, estabelecimentos ou instalações destinados à educação. Ia«r. cultura, assistência social, cuito

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

LOCAL

El.Ol. Educação:
Escola maternal 
Parque Infantil (ver Lei 
4299m)
El.02. Lazer, Cultura. Saúde: 
Quadrào de esporte e piscinas 
Salão para esporte 
Centro de saúde e de vacinação 
Creche e orfanato 
Albergue e asilo
Igreja. Templo, locais de ciillo_____
uso de centros pouco especializados:

Ensino pré-priniário 
Ensino básico de 1“ grau

E2 DE BAIRRO OU
DIVERSIFICADO

Ensino básico de I “ e ou 2“ grau 
Curso preparatório

•Administração regional 
•Agência de órgão de

Previdência Social 
Coqjo de Bombeiros 
Delegacia de Ensino 
Delegacia de Polícia 
Funerária
Junta de Alistamento
Eleitoral
Militar

Cursos de línguas 
Curso profissionalizante 
Faculdade 
Biblioteca 
Discoteca
Pinacoteca/cinemateca 
Ginásio de esporte 
Prática de equitação Posto de Indentificação e 

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

Vara Distrital
Agência Telefônica 
Agência dc Correio

Auditório p-'convenções 
conferências

Circo e parque de diversões 
Consulado

Centro de reintegração social

E3 SETORIAL uso de centro de maior e.specializaçâo
Adminisiração Federal. Estadual e Municipal 
Centra! de Policia 
Correio Central
Estação de transmissão telegráfica 
Estação de difusão por Rádio e TV

E4 ESPECIFICO uso que implica grande concentração de pessoas ou veículos,
níveis altos dc ruídos, padrões viários especiais, ou sujeitos à 
preservação ou controle especifico tais como: monumentos 
históricos, mananciais de água. área de valor paisagístico: 
Museus 
Conventos
Pavilhão p/exposiçôes 
Planetário 
Universidades 
Penintenciária, Casa de 
detenção 
Autódromos 
Estádio 
Fiipódromo 
Aeroportos e Hangares

Hospital 
Maternidade 
Sanalórío 
•Arenas, anfiteatros 
Jardim Botânico 
Zoológico

Quartéis
Raia olímpica
Reservatório de água
Torre de Telecomunicações
Ohs.: Vertei n‘4391/99 e Lei
4421/99
Usina elétricaAreas p.-depósiio de resíduos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO Dt t ADAS l UO 
StÇÃO Dt C ER I IÜÒKS
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QUADRO□ZONEAMENTODE-BAURUnCARAC I bKISTlCAS ÜERAIS DE USO E 
OCUPAÇÃOa

PREDOMINANih
RESIDENCIAL
comã/terâçòes-
feitaspela-Lel-
2407/82^L9í-
4415/99B

ZR3a 7p

índice URBANÍSTICO aRECUOS PREDIAIS MIN a 
AUNHAMENTOj DIVISAS | FUNDOSíi|T O máx o 

LATERAlSo

LOTESaCONDIÇOES DOS USOSa
C A.máx o aAREA 

MÍNIMA rrPo
TESTADA

MIN ma
OBSdPERMISSIVEISti TOLERADOS'PERMITIDOS

3í'4a aOouSo10a -ao21a 250aR1a 3^4a 1“ a5a7,5a aÇo 180n 'QR2 01-R2 02a 3a1'2a3a3“5“500a 20a7, 12, 24aR2 03a
1/2° 1a3“ a5“250a 10a Q7°B2.04a

3Oaa2a aR3.01O £1

2.’Sq o10a Q250a a9a aCl -Sla
3.'4a3/4a aQ OU 3o10a aQn 250a oC2.01-S2 01a

3.'4o 1a a4o260o lOo a Q7“C202-S2.02a a Daanaa3c nEUt a 0oaa1a ■aanlio
□ aaa29o aaaa§3,01 a

UD aa32n ooaS3,03 (sòbilhaf) nu□
a 3aa aaaaOBS a

(1) 0 alvafà-serã concedido para funcionamento na própria residênciaH
(2) Deve obedecer a legislação específica quanto àscaracteristicas de ocupaçâoda àrea^
(3) Terá sua implantação adequada a critério do Escritório Técnico H
(6) Refere-se à exigência minima por unidade habitacional^
(7) Poderá haver necessidade de área para estacionamento de veículos e/ou pátio para carga e descarga - quadro 2111 
(9) Permitido como uso misto desde que a edificação total tenha T 0 =<3'4 e C.A.=<1,5 (Deliberação CMZde 18.TO/90j11 
(12)Devedispor de área para playground de 2m=por unidade habitacional comum mínimo de I5m*11
(21) Poderá ser construído abrigo para autos ou varanda no alinhamento (Deliberação CMZde 18 10/90)11
(24)vef Lei3691'94. Lei 3701.'94, La 4193/97, Lei4339í98 La 3351/91 e deliberação CMZde 18; 10'90(Plat comcaracterísticas deR,? 03)11 
(29) Deliberação CMZde 18/10/90 permite S3 01 em ZR3sem grandes reformasem edificações já existentes H 
(32jLei 4481/'99 autoriza mesas de bilhar em bares e lanchonetes, respeitando o raio de-500m de escolas (Lei 3912/95)-

QQCl

-Quebra de pdQind
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

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

Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
www.bauru.SD-Eov.br íaEI^il^ClEFl.*NLWB(tO Smi

7 rO
CERTIDÃO : Mutid;*] dl BnrX

N“1.7f3/2b21O DMSAO OF
imrrtMru

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 Soio, 
exarada através dos Autos n“ 173.785/2021 no qual é interessada; SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

SEM Ei^iiiiXO
CERTIFICA QUE: A Prefeitura Municipal de Bauru informa que foi requerido através 

do presente processo, conforme fl.14, Certidão de Uso e Ocupação do Soio, para 

atividade de escola, no imóvel objeto da matrícula sob n- 40.516 do 2° ORI de 

Bauru-SP, correspondente a quadra n° 15, do loteamento denominado Vila Jardim 

Cruzeiro do Sui, nesta cidade de Bauru-SP, onde encontra-se edificado o prédio resi
dencial sob n° 16-38, da Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Dr. José Ranieri, 
quarteirão 8, iado par, Rua Capitão Alcides, quarteirão 16, lado ímpar, e Rua Dr. An- 

tonio Cintra Júnior, quarteirão 4, lado impar, conforme Sistema de Lançamento de 

Cadastro Imobiliário desta Prefeitura, cadastrado como Setor 3 Quadra 0139 Lote
01.

msâõ^tié èádaCtfo, da Secre-Conforme análise e parecer da Engenheira da D 

taria Municipai de Planejamento, o citado imóvel, está inserido em ZR3.B, de acordo 

com 0 Mapa Oficial de Zoneamento de Bauru.
As atividades tais como: ensino básico de 1° e/ou 2° grau, administração regio

nal, curso preparatório, curso profissionaiizante, enquadradas como uso E2, não 

constam entre os usos permitidos, permissíveis ou toierados, no Quadro 8 da Lei de 

Zoneamento n° 2.339/1982 e suas alterações, impossibilitando assim, essas ativi
dades no local pretendido.

As atividades tais como: escoia maternal ensino pré-primário, parque Infantii 
(ver Lei n° 4.299/1998), ensino básico de 1° grau, que se enquadram como uso 

El.01, são permitidas, desde que sejam respeitadas as orientações descritas 

nessa certidão, conforme segue abaixo; - •»
't .*

1. O referido uso E1 é permitido, que terá sua implantação adequada a critério 

técnico. A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, os recuos prediais 

mínimos e demais informações estão dispostos no quadro 7, conforme a Lei de 

Zoneamento n® 2.339/1982 e suas aiterações;
OC/.

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-Eov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

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

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

/LO certidão N** 1.713/2021 (folha J02/03)
C/ ^ .£

2. Atender o TerrrT0^.^e Referência Técnico (TRT), de acordo com o Decreto n° 

13.269/2016;
3. Seguir as orierçtações e diretrizes da SEMMA E CETESB;

Pr:ii‘ini.i MmíOpt] i» Bon
\

ISViSÀO 0£ CADASTRO 

>■

4. Verificar os afastamentos quanto a bares e lanchonetes ou estabelecimentos 

similares, com música, num raio de 100 (cem) metros; afastamento dos
depósitos/revenda de GLP, e de postos, d^^sitos ou similares de combustíveis i 
menos de 50 metros do tanque de rese^a^ào de combustível de qualquer divisa da 

escola em questão. Bem com,^ fé^pêííar os recuos e afastamentos de acordo coe 

as leis especificas tais como a Lei n° 3.896/1995 e suas alterações, Lei
n^S.931/1995; Lei n'’ 4.507/2000; Lei n® 4.560/2000 e suas alterações, e Lei n° 

4.531/2000 e Lei n° 5.574/2008 e suas alterações;
5. Para sua ampliação 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 al
terações 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 específico, Código Sanitá
rio e demais legislações pertinentes e específicas. Lei que disciplina o uso, a cons
trução e a manutenção dos passeios e logradouros públicos no 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 Bombeiros, CE
TESB, SEMMA, e se contemplado deverá apresentar o DECEA (Departamento Cor, 
trole do Tráfego Aéreo, antigo Cornar), Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Ter
mo de Referência Técnico - TRT regido pela Lei n° 6.626/2015 e regulamentado pelo 

Decreto n° 13.269/2016 e demais considerações pertinentes;
6. Respeitar as Leis específicas para Q. ufò pretendido, bem como demais 

normas e legislações Federais 

regulamentadores.
Para consulta das legislações citadas nesta certidão acessar o endereço eletrônico; 
www.bauru.spJea.br/leaislacao/leaislacao-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

w

duais e Municipais e seus decretos

Esta certidão tem validade de 18Q 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.5P.gov.br
http://www.bauru.spJea.br/leaislacao/leaislacao-municiDal/


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

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

Av. Nuno de Assis, a° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP
www.faauru.SD.gov.br________________

4^' lObiliB* MuiUtlp»! 6»T5iB»
TIDÃO N" 1.573/2021 (folha 03/03)

DrVlSAÕ^f i.ADASTWSEM MEÍTO
diligência no local. O referido foi digitado por Cintia Loturco Pinheiro Leâo

_____ . Bauru, 22 de novembro

ISENTA DE TAXAS

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

http://www.faauru.SD.gov.br
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Lucianaj 
Diretora t, 
Secretari’

Senhora Secretária da Educação,
Bauru, 22 de novembro de 2021.

Ciente, encaminhamos os autos para prosseguimento.

Atenciosamente,

Arq. e L|rb«'-Nt!&on Ghirardello
Seoefeií/Munidpal\riane}amento 

/ /ÉEPLAN-PM^



PRFFRTTURA Tin 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 doEdu«çeodeBauru|wm¥

Processo ti®. 173.785/2021

Bauru, 23 de novembro de 2021,

À
Secretária de Planejamento

V

Ref.: RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE OCUPAÇÃO DE USO DO SOLO 

IMÓVEL RUA MINAS GERAIS, 16-38 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL

Senhor Secretário,

Solicitemos a retificação da Certidão n« 1.713/2021 - fis.22/23, na qual constou a
utilização do imóvel tem finalidade

dos veículos da Secretaria Municipal de Educação.
permissão para uso El, esclarecendo que a 

administrativa - garagem

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 
Secretária Municipal de Educação

mailto:o@bauru.sp.gov.br


Ao DUOS,

Bauru, 25 de novembro de 2021.

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências necessárias.

Aíenciosamente,

Arq, e Uro. Nii^qGhirardello
Secretário Miínicipd de F^ejamento - PMB

A DW , Í^iy\í/\2Ac>CD

^ íol-hA 26>

m A}J\ Id7\
Diretor de Oeptí.UweOcupííãodo^

Secretaria de Planeja'™®

\
Oj

h ^ XVaW
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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. Nudo de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
www.bauru.sp.gov.br

M***
A-:m,

À DIVISÃO DE CADASTRO 

A/C Diretora Elisângela Félix

Visto que as análises de uso e ocupação do solo são feitas pela Engenheira Cítia 

Loturco e a mesma está em gozo de férias, segue para análise e providências quanto a 

solicitação expressa da fl 25. Após a análise retomar para emissão da certidão.

Respeitosamente,

MarimCeiquetraaos Reis 
Chefe Seção de Certidões 

Secretaria de Planejamento 
Matr. 33-405

Baum, 30 de novembro de 2021

Página 1

http://www.bauru.sp.gov.br
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Ao Diretor do DUOS

Sr. Paulo Yamamuro

Conforme análise, informo que o imóvel situado à Rua Minas Gerais n° 
16-38, Vila Jardim Cruzeiro do Sul, cadastrado na PMB sob n° 03/0139/001, 
está inserido em ZR3, de acordo com o Mapa Oficial de Zoneamento de Bauru. 
Conforme Lei de Zoneamento n° 2339/1982, a atividade de garagem dos 
veículos (Estacionamento) da Secretaria Municipal de Educação, enquadrada 
como uso S2.02, é permissivel ao local desde que sejam respeitadas as 
orientações descritas nessa certidão

1. O referido uso S2.02, é permissivel ao local, de acordo com a Lei r\° 
2407/1982, anexo I, quadro 7, e desde que sejam respeitadas as legislações 
pertinentes e suas alterações.
2. Consta na matricula n° 40516 do 2° ORI de Bauru, a averbação 12, consta 
a construção aprovado para o local com o uso para oficina, almoxarifado e 
serviços, conforme processo n° 10663/1973.

3. Respeitar as Leis específicas para o uso pretendido, bem como demais 
normas e legislações Federais, Estaduais e Municipais e seus decretos 
regulamentadores.
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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. Nuno de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
www.bauru.sp.Bov.br

^feitura Municipal de baum

CERTIDÃO
C-6K7üã3m|^|™..■I- ■vV 

{

MARINI CERQUEIRA DOS REIS - Chefe da Seção de Certidões, 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° 173.785/2021 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.25, Certidão de Uso e Ocupação do Solo, para 
funcionamento administrativo - garagem dos veículos da Secretaria Municipal de 
Educação, no imóvel objeto da matrícula sob n- 40.516 do 2° ORl de Bauru-SP, 
correspondente a quadra n° 15, do loteamento denominado Vila Jardim Cruzeiro do Sul, 
nesta cidade de Bauru-SP, onde encontra-se edificado o prédio residencial sob n° 16-38, 
da Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Dr. José Ranieri, quarteirão 8. lado par, Rua 
Capitão Alcides, quarteirão 16, lado ímpar, e Rua Dr. Antonio Cintra Júnior, quarteirão 4, 
lado ímpar, cadastrado nesta Prefeitura sob n° 3/0139/001.

Conforme análise e parecer da Diretora da Divisão de Aprovação de Projetos, da 
Secretaria Municipal de Planejamento, o citado imóvel, situado à Rua Minas Gerais n° 16- 
38, Vila Jardim Cruzeiro do Sul, cadastrado na PMB sob n° 3/0139/001, está inserido em 
ZR3, de acordo com o Mapa Oficial de Zoneamento de Bauru. Conforme Lei de 
Zoneamento n” 2339/1982, a atividade de garagem dos veículos (Estacionamento) da 
Secretaria Municipal de Educação, enquadrada como uso S2.02, é permissível ao local 
desde que sejam respeitadas as orientações descritas nessa certidão
1. O referido uso S2.02, é permissível ao local, de acordo com a Lei n° 2407/1982,^anexo 1, 
quadro 7, e desde que sejam respeitadas as legislações pertinentes e suas alterações.
2. Consta na matricula n® 40516 do 2° ORl de Bauru, a averbação 12, consta a construção 
aprovado para o local com o uso para oficina, almoxarifado e serviços, conforme processo 
n° 10663/1973.
3. 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/leaislacao-municipal/.

N°1.713/2021 SçciTrtáfia

Esta certidão não dá direito à 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 efelpada diligência no local. O
referido foi digitado por Marini Cerqueira dos Reis " n.'' ^ r--^ ■ '_____ . Bauru, 06 de
dezembro 2021

MÍinicíqueiradosRéii 
Chefe Seção de Certidões 

Secretaria de Planejamento
i.Az:r.

ISENTA DE TAXAS

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.sp.Bov.br
http://www.bauru.SD.lea.br/leaislacao/leaislacao-municipal/
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo 

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

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

r
S;

^Secretaria Municípól 
da Educação de Bauru

I Mn

Processo: 173.785/2021

Bauru, 07 de dezembro de 2021.

À Assessoria de Gestão Estratégica em Educação 
A/C Sr. Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira

Encaminho para ciência e demais procedimentos.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária Municipal da Educação

mailto:o@bauru.sp.gov.br
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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 163434/2021 e 173.785/2021 

Interessado: Gestão de Finanças na Educação

Assunto: Desapropriação imóvel Rua Minas Gerais, 16-38, Jardim Cruzeiro do 

Sul, Bauru/SP.

Doutor Procurador Diretor da Divisão PPI.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

De inicio temos que definir se estamos tratando de uma 

venda e compra ou de uma desapropriação.
São institutos jurídicos diferentes e cada qual tem seu

próprio ordenamento jurídico.
Uma venda e compra deve seguir as normas da Lei Orgânica 

do Município de Bauru em seu artigo 67 e as normas da Lei Federal n° 8.666/93, 

artigo 17 e seguintes. A bem da verdade as normas da Lei n° 8.666/93 são um 

continente do qual as normas da Lei Orgânica são conteúdo, portanto, basta 

seguir as normas da Lei n° 8666/93 que automaticamente estar-se-á seguindo as 

normas da Lei Orgânica do Município de Bauru.
Também observamos que a venda e compra estará sujeita 

às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual deverá haver o 

prévio empenho, pois para que este seja realizado o ordenador da despesa deve 

analisar previamente todos os requisitos de possibilidade.
Vejamos os requisitos da venda e compra:

1) Interesse público devidamente justificado.

2) Avaliação prévia realizada pela Administração Pública.

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

3) Autorização legislativa, ou seja, lei municipal aprovada 

pela Câmara Municipal, autorizando a compra.

4) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não 

haja a licitação, deve haver a justificativa do item “1” e, também, uma justificativa 

específica, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações e 

Contratos n° 8.666/93.

Também a licitação poderá ser dispensada nos casos 

previstos nas alíneas de “a" até “i”, do próprio inciso I, do artigo 17, da Lei n° 

8.666/93.

5) Declaração do ordenador das despesas de que estão 

preenchidos todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.

De outra sorte, se estivermos tratando de desapropriação por 

utilidade pública, o diploma legal básico a ser aplicado é o Decreto-lei n° 3.365, de 

21 dejunhode 1941.

Neste caso os requisitos serão;

1) Interesse público devidamente justificado.

2) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não 

haja a licitação, deve haver a justificativa de que o imóvel específico se destina ao 

atendimento de finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a escolha, desde que o preço seja 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

3) Avaliação prévia realizada pela Administração Pública.

4) Declaração do ordenador das despesas de que estão 

preenchidos todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.

6) Publicação de Decreto de Utilidade Pública.

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

Considerando o caso concreto deste autos, com suas 

situações específicas, bem como considerando as reuniões realizadas enfre a 

Secretaria dos Negócios Jurídicos (Diretor do Departamento da Procuradoria 

Geral Dr. Marcelo Barros de Arruda Castro e Diretor da Divisão da Procuradoria do 

Patrimônio Imobiliário Dr. Daniel Moyses Barreto) e representantes da Secretaria 

de Educação Senhor Clóvis e Senhor André), concluímos que estamos tratando 

de uma desapropriação e não de uma venda e compra.

A aquisição de um imóvel também depende de se garantir

uma segurança jurídica.
Assim, devem acontecer uma pesquisa sobre o imóvel a ser

adquirido.
1) Análise da matrícula atualizada do imóvel. Aqui estarão as 

informações de seu registro, como quem é o proprietário, quais as características 

do imóvel, quais as averbações realizadas etc. Conforme artigo 54 e 55 da Lei 

Federal n° 13.097/2015, o que estiver constando da matrícula não pode ser 

alegado desconhecimento. Princípio da Publicidade Registrai. As características 

do imóvel (descrição) contidas na matrícula normalmente se referem à situação do 

imóvel na data da abertura da matrícula, estando desatualizadas em nome de 

ruas, confrontantes, não consta dados geodésicos, ângulos internos etc São 

informações insuficiente e que serão cobradas pelo Oficial de Registro quando o 

imóvel for ser registrado em nome do Município de Bauru. Muitas vezes não estão 

averbadas construções que de fato existem.
2) Deve ser analisada uma Certidão de Medidas e

Confrontações, com área superficial do terreno; a distância da esquina mais 

a descrição de seu polígono com medidas geodésicas, deflexões epróxima;
ângulos internos; os confrontantes antigos (da matrícula) e atuais (de fato são no 

momento da certidão). Também deve constar da certidão a existência de

construções sobre o terreno e sua descrição.

3



rr
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

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

Se houver divergências entre a certidão e a matrícula, e 

normaimente existem, devem ser solucionadas, por exemplo, se a matrícula 

descreve um terreno sem benfeitorias mas existe uma construção sobre ele; ou se 

no imóvel houver um possuídos diverso do proprietário, deve ser comunicado da 

desapropriação ou compra.
Além das razões óbvias de se ter essa certidão, também 

evitará que o imóvel tenha sido objeto de unificação e/ou desdobro ainda não 

registrado e não constante da matrícula, o que somente a Prefeitura Municipal de 

Bauru, através da Secretaria do Planejamento. Departamento do Uso e Ocupação 

do Solo, Divisão de Cadastro, tem como informação.
Este documento permitirá descrever com precisão o imóvel. 

Sua ausência determinará a utilização da descrição da matricula, que pode não

ser precisa.

3) Deve ser analisada uma certidão de uso e ocupação do 

solo. Esta certidão tem por objetivo informar se o imóvel que está sendo adquirido 

pode ser usado para a finalidade constante da justificativa, em razão da Lei de 

Zoneamento Urbano e em razão de condições fáticas especificas. Por exemplo: 

existência de posto de gasolina, bares, lojas de fogos de artificio etc., enfim, 

existência de uso incompatível com o que a Administração Pública pretende dar 

ao imóvel.
4) Levantamento planialtimétrico cadastral do imóvel 

elaborado por Engenheiro ou Arquiteto, contendo o terreno e as construções 

existentes. Ou pelo menos um projeto das construções, Este documento 

demonstrará eventuais divergências entre o que existe e o que está registrado, 

demonstrando se haverá ou não necessidade de regularização, o que influencia 

diretamente no valor do imóvel a ser negociado, já que a avaliação fixa o valor 

máximo a ser pago.
5) Um memorial descritivo elaborado por Engenheiro ou 

Arquiteto descrevendo o terreno e as construções, Não havendo este docun^nto, 

a descrição do imóvel será a da matrícula, que é menos segura.

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

6) Uma vistoria técnica especifica para constatar segurança

(principalmente AVCB) e acessibilidade.

7) Certidões demonstrando que nâo existem débitos ou 

ações ajuizadas envolvendo o imóvel a ser adquirido. Principalmente ônus de 

direito real.

Também deve ser realizada uma pesquisa sobre as pessoas 

dos proprietários ou de quaisquer outras pessoas que detenham direito real sobre 

0 imóvel, por exemplo: credor hipotecário, possuidor, usufrutuário etc. De 

preferência com certidões negativas.

Documentos de todos, como CPF/CNPJ, RG, última 

alteração de contrato de pessoa jurídica, certidão de casamento, certidões 

negativas etc.

Deve ser negociado e buscado um acordo com os 

proprietários, tudo registrado no processo, para se evitar futura condenação em 

sucumbência se houver a necessidade de uma desapropriação judicial.

De forma genérica, estas são as ações a serem realizadas 

em todos os processos e. conforme a situação concreta de cada uma das ações, 

poderá haver a necessidade de outras análises.

ANÁLISE específica DO PRESENTE CASO

Orientamos a que o processo seja melhor instruído com 

documentos que estão ausentes, principalmente em relação as hipotecas.

Contudo, este parecer tem natureza consultiva e a Decisão 

Administrativa me parece ser pela realização da desapropriação no estado em 

que está, não acatando a orientação deste procurador jurídico.

5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

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

Processo n° 163.434/2021.

Este processo já passou por minha análise às folhas 22/35, 

oportunidade na qual já elaborei minuta de Decreto de Utilidade Pública e minuta 

de Termo de Desapropriação.

Minha manifestação foi acompanhada por meus superiores 

hierárquicos Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Diretor 

do Departamento da Procuradoria Geral.

Desde então a Exma. Prefeita Municipal, Senhora Suéilen 

Silva Rosin recebeu o processo, tomou ciência e decidiu pela desapropriação, 
conforme folha 40 verso.

O imóvel foi avaliado às folhas 41/50, pelo Engenheiro 

Wilson de Macedo Júnior em R$ 4.903.074,24.

Houve a proposta da Secretária de Educação do valor de R$ 

4.900.000,00 (fl. 51), que foi aceita pelo proprietário (fl. 52).

Foram juntadas certidões de folhas 53/62.

Foi juntada a justificativa de folhas 63/75.

/•

Processo n° 173.785/2021.

O objetivo deste processo era obtenção de certidão de uso e
ocupação do solo, conforme folha 14.

Foi emitida a Certidão 1.713/2021 (fl. 22), tendo a Secretária 

Municipal de Educação requerido nova apreciação, já que o uso do imóvel não 

seria para escola, e sim administrativa - garagem de veículos da Secretaria 

Municipal de Educação (fl. 25).

6
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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

Realizada nova análise, foi retificada a Certidão

1713/2021, conforme folha 28.

O processo me foi enviado à folha 29 verso.

Este, o relato.

Como a Decisão Administrativa foi pela realização da

desapropriação, seguem minutas.

Como última orientação, que seja realizado o prévio 

empenho nos moldes da Lei 4.320/64 e que o pagamento seja realizado com a 

Escritura Pública lavrada em Tabelião,

Submeto esta manifestação a análise superior hierárquica.

Bauru, 15 de dezembro de 2021.

■Mâurício*Ponte5'TOrto--.,..,^^^ 
Procurador Jurídico do Município deBauru 

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, Bauru/SF, CEP 17012-432

f

DE, DE _ 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 Imóveisde Bauru, para a Secretaria Municipal de 

Educação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, 0 uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo artigo 51, da Lei Orgânica do Município de 

Bauru, com suporte no artigo 5°, letra “i” do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de 

junho de 1941, mais o que consta no processo administrativo n° 163.434/2021 e 

processo administrativo 173.785/2021

DECRETA

Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação a ser promovida pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via 

amigável ou judicial, o seguinte imóvel a seguir descrito:
Características da matrícula 40.156, do 2° Cartório de Registro de Imóveis e 

Anexos de Bauru. UM TERRENO sem benfeitorias e de domínio pleno, 

correspondente a quadra n® 15, do loteamento denominado VILA 

CRUZEIRO DO SUL, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura no setor 03. quadra 

0139, lote 001, com a área de 7.744,00 metros quadrados, medindo 88,00 metros 

em cada uma das quatro faces, que fazem frente para a Rua 13, quarteirão 16, 

lado par; Rua 4, quarteirão 4, lado ímpar: Rua 14. quarteirão 16, lado ímpar; e Rua 

5, quarteirão 8, lado par. PROPRIETÁRIOS Jorge Simâo, sirlo, casado, 

comerciante, filho de KaIlI Simâo e de Babina Simâo, inscrito no CPF sob n° 

012.558.948/49. REGISTRO ANTERIOR Transcrição n® 11.831, Livro 3-G. 

Matrícula foi elaborada de acordo com o requerimento firmado em 10/04/88, 

acompanhado da certidão de medidas e confrontações n® 210/88, expedida pelá

Art. 1®.

JARDIM

8
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V PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

Prefeitura Municipal de Bauru. Conforme Averbaçào 12, em 22 de abri de 1988 

terreno objeto da matricula foi construído por Rubens José Simão e outros, 

conforme processo n° 10663/73, da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio 

próprio para oficina, almoxarifado e serviços, em alvenaria de tijolos, térreo, com 

2,656,38 metros quadrados de área construída, composto de uma recepção, um 

escritório, uma sala de espera, um WC masculino, um WC feminino, uma sala de 

peças, um depósito de ferramentas, box para serviços, uma sala de máquinas, um 

box para pintura, um box para funilaria, um vestiário e um sanitário masculino com 

box para funcionários, que recebeu o número 16-38 pela Rua Minas Gerais; 

conforme se verifica da Certidão 2257/86 expedida pela Prefeitura Municipal de 

Bauru. Como último ato de registro, consta o Registro 30, à folha 05 verso da 

matrícula, em 08 de março de 2019, que por escritura pública lavrada aos 

24/01/2019, paginas 365/368 do Livro 1116 do 3° Tabelionato de Notas e Protestos 

de Letras e títulos de Bauru/SP, Milton Fernando Neme Simáo e sua esposa Sonia 

Rabello de Andrade Simão, empresários, venderam o imóvel para PRATA 

CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 46.138.251/0001-38, sediada em Buru/SP. na 

Rua Xingu, 4-21, Higienópolis, pelo preço de R$ 3.080.000,00. Valor Tributário de 

R$ 5.914.700,57. Do Registro 31, em 14 de outubro de 2020, por instrumento de 

Cédula de Crédito Bancário n° 0000391915, emitido em Bauru/SP aos 

01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, 

oimóvel avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, 

CNPJ 46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 1° grau ao BANCO BRADESCO 

S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, s/n°. 

Vila Yara, por sua agência 02771 - PRIME BAURU, em garantia do financiamento 

destinado ao custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 

período/safra 2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 

4.777.568-3/SSP/SP e CPF 436,992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa 

Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, no valor de 

R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parcela com 

vencimento aos 18/09/2022. No Registro 32, em 14 de outubro de 2020, por

no

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

instrumento de Cédula de Crédito Bancário n° 0000391922, emitido em Bauru/SP 

aos 01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o 

imóvel avaliado em R$ 2,997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 

46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2° grau ao BANCO BRADESCO S/A. 

CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, s/n°. Vila 

Yara, por sua agência 02771 - PRIME BAURU, em garantia do financiamento 

destinado ao custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 

periodo/safra 2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG

4.777.568- 3/SSP/SP e CPF 436,992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa 

Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09. no valor de 

R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parcela com 

vencimento aos 15/09/2022. Em Registro 33, em 14 de outubro de 2020, por 

instrumento de Cédula de Crédito Bancário n° 0000392035, emitido em Bauru/SP 

aos 01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o 

imóvel avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 

46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2° grau ao BANCO BRADESCO S/A. 

CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, s/n®, Vila 

Yara, por sua agência 02771 - PRIME BAURU, em garantia do financiamento 

destinado ao custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 

período/safra 2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG

4.777.568- 3/SSP/SP e CPF 436,992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa 

Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, no valor de 

R$ 800.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parcela com 

vencimento aos 22/09/2022.

Art, 2°. O imóvel foi objeto da Certidão de Uso e Ocupação do Solo
n® 1.713/2021.
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Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Bauru/SP, CEP 17012-432

Art. 3® O proprietário dos imóveis é PRATA CONSTRUTORA L^DA, 
CNPJ 46.138.251/0001-38 , com sede nesta cidade, na Rua Xingu, 4-21, 
Higienópolis.

Art. 4°. A desapropriação se faz necessária porquê a rede municipal 
de Bauru responde hoje por grande parte dos estudantes da Educação Básica da 

cidade, nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamentai. Atualmente estão 

matriculados na unidade escolares 22.333 estudantes, distribuídos na Educação 

Infantil (Creche e Pré-escola (9748) e OSCS — Unidades Conveniadas (3.420), 

Ensino Fundamental (8763) e Centros Educação de Jovens e Adultos (402) 

coexistência com as redes estadual e particular. Em decorrência deste quantitativo 

de alunos e o quantitativo de Unidades Escolares da Secretaria Municipal de 

Educação é necessário ter uma estrutura de transporte para o atendimento da 

demanda exigida. Estrutura esta que deve primar pela segurança, qualidade e 

agilidade no atendimento. Atualmente a Secretaria Municipal de Educação 

encontra-se com a necessidade de ter um local para guardar trinta e quatro 

viaturas, conforme folhas 64/75 do processo administrativo 163.434/2021, sendo 

entre eles carros, ônibus, micro-ônibus, caminhões baú, vans e caminhão de 

manutenção, totalizando um valor patrimonial de R$ 9.450.918,98. Essas viaturas 

estão alocadas em diversas regionais administrativas e nestes locais já foram 

registradas ocorrências que podem danificar e depreciar o patrimônio, além das 

simples estruturas destas regionais onde os bens ficam à mercê dos fatores 

climáticos que auxiliam na depreciação. O valor patrimonial hoje levantado, 

poderá aumentar no decorrer dos anos devido as necessidades de adequações e 

melhorias para que se mantenha o melhor atendimento da demanda. Com o 

objetivo de sanar este problema de vandalismos e depreciação do patrimônio a 

aquisição do imóvel localizado na rua Minas Gerais, 16-38. Jardim Cruzeiro do 

Sul, matrícula 40.516, onde hoje possui não somente o prédio atual 

físico que poderá servir de ampliação e melhorias na conservação dos bens

em

mas espaço
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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

adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação (conforme folha 63, do 

processo administrativo 163.434/2021)

O imóvel foi avaliado pela Secretaria Municipal de Obras em 

no máximo R$ 4.903.074,24 (quatro milhões, novecentos e três mil e setenta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos - fl. 43 verso do processo administrativo 

163.434/2021). Em negociação foi oferecido o valor de R$ 4.900.000,00 (quatro 

milhões e novecentos mil reais) pela Secretária Municipal de Educação à folha 51 

do processo administrativo 163.434/2021, que foi aceito pelo proprietário à folha 

52 do mesmo processo administrativo.

Art. 5®.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art, 6®.

de 2021.Bauru,___de

SUÉLLEN SILVA ROSIN 

PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

Processo 163.434/2021

TERMO
DESAPROPRIAÇÃO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU E PRATA 

CONSTRUTORA LTDA.

DE ACORDO DE

Pelo presente instrumento e na melhor forma de 
direito, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ sob n° 46.137.410/001'80, 
localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, Bauru, São Paulo, neste ato 
representado pelo Secretário dos Negócios Jurídicos, Dr. Gustavo 
Russignoli Bugalho e do outro PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
46.138.251/0001-38 , com sede nesta cidade, na Rua Xingu, 4-21, 
Higienópolis,, têm entre si justo e acordado o que mutuamente 
aceitam, a saber:

1. O Município de Bauru, através do Decreto n > 
de 2021, declarou de utilidade pública______ , de

os imóveis registrados no 2° Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Bauru, na matrícula 40.516, cujas características são:

Características da matrícula 40.156, do 2° Cartório 
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru. UM TERRENO sem

de

benfeitorias e de domínio pleno, correspondente a quadra no 15, do 
loteamento denominado VILA JARDIM CRUZEIRO DO SUL, nesta 
cidade, cadastrado na Prefeitura no setor 03, quadra 0139, lote 001, 
com a área de 7.744,00 metros quadrados, medindo 88,00 metros 
em cada uma das quatro faces, que fazem frente para a Rua 13, 
quarteirão 16, lado par; Rua 4, quarteirão 4, lado ímpar; Rua 14, 
quarteirão 16, lado ímpar; e Rua 5, quarteirão 8, lado par. 
PROPRIETÁRIOS Jorge Simão, sírio, casado, comerciante, filho de 
Kaiil Simão e de Babina Simão, inscrito no CPF sob n® 
012.558.948/49. REGISTRO ANTERIOR Transcrição r\° 11.831, Livro 
3-G. Matrícula foi elaborada de acordo com o requerimento firmado 
em 10/04/88, acompanhado da certidão de medidas e confrontações 
n° 210/88, expedida pela Prefeitura Municipal de Bauru. Conforme 
Averbação 12, em 22 de abri de 1988, no terreno objeto da 
matrícula foi construído por Rubens José Simão e outros, conforme 
processo n® 10663/73, da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio

13
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próprio para oficina, almoxarifado e serviços, em alvenaria de tijolos, 
térreo, com
composto de uma recepção, um escritório, uma saia de espera, um 
WC mascuiino, um WC feminino, uma saia de peças, um depósito de 
ferramentas, box para serviços, uma saia de máquinas, um 
para pintura, um box para funilaria, um vestiário e um sanitário 
mascuiino com box para funcionários, que recebeu o número 16-38 
peia Rua Minas Gerais; conforme se verifica da Certidão 2257/86 
expedida peia Prefeitura Municipai de Bauru. Como último ato de 
registro, consta o Registro 30, à foiha 05 verso da matrícuia, em 08 
de março de 2019, que por escritura púbiica lavrada aos 
24/01/2019, paginas 365/368 do Livro 1116 do 3° Tabeiionato de 
Notas e Protestos de Letras e títuios de Bauru/SP, Miiton Fernando 
Neme Simáo e sua esposa Sonia Rabello de Andrade Simão, 
empresários, venderam o imóvel para PRATA CONSTRUTORA LTDA, 
CNPJ n° 46.138.251/0001-38, sediada em Buru/SP, na Rua Xingu, 4- 
21, Higienópoiis, peio preço de R$ 3.080.000,00. Vaior Tributário de 
R$ 5.914.700,57. Do Registro 31, em 14 de outubro de 2020, por 
instrumento de Céduia de Crédito Bancário n° 0000391915, emitido 

Bauru/SP aos 01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado em 
Bauru/SO aos 02/10/2020, oimóvei avaiiado em R$ 2.997.000,00 foi 

PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 46.138.251/0001-38, dado 
em hipoteca de 1° grau ao BANCO BRADESCO S/A. CNPJ 
60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, 
s/no, Viia Yara, por sua agência 02771 - PRIME BAURU, em garantia 
do financiamento destinado ao custeio pecuário, 
manutenção de animais bovinos, 
concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 4.777.568-3/SSP/SP e 
CPF 436.992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa Franciscato 
Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, no valor de 
R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parceia 
com vencimento aos 18/09/2022. No Registro 32, em 14 de outubro 
de 2020, por instrumento de Cédula de Crédito Bancário n^ 
0000391922, emitido em Bauru/SP aos 01/10/2019, acompanhada 
de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o imóvel avaliado 

R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2° grau ao BANCO 
BRADESCO S/A. CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, 
na cidade de Deus, s/n°, Viia Yara, por sua agência 02771 - PRIME 
BAURU, em garantia do financiamento destinado ao cuszeio

2.656,38 metros quadrados de área construída.

box

em

por

aquisiçao e 
período/safra 2020/2021,

em
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pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, período/safra 
2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 4.777.568- 
3/SSP/SP e CPF 436.992.518-5.3, e sua esposa Sonia Maria Barosa 
Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, 
no valor de R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma 
única parcela com vencimento aos 15/09/2022. Em Registro 33, em 
14 de outubro de 2020, por instrumento de Cédula de Crédito 
Bancário n^ 0000392035, emitido em Bauru/SP aos 01/10/2019, 
acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o 
imóvel avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ 46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2'^ grau ao 
BANCO BRADESCO S/A. CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado 
Osasco/SP, na cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, por sua agência 
02771 - PRIME BAURU, em garantia do financiamento destinado ao 
custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 
período/safra 2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, 
RG 4.777.568-3/SSP/SP e CPF 436.992.518-53, e sua esposa Scnia 
Maria Barosa Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 
015.133.028-09, no valor de R$ 800.000,00, pagável na praça de 
Bauru, em uma única parcela com vencimento aos 22/09/2022.

em

2, Efetuada a proposta pelo Município, fica acordado 
0 pagamento do valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e 
novecentos mil reais) como 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 
relação ao imóvel acima descrito, objeto do processo administrativo 
n* 163.434/2021 e processo administrativo 173.785/2021. Assim, 
não poderá cobrar qualquer valor a título de juros, correção 
monetária e outras despesas que possam surgir relativas à 
desapropriação.

em

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

15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
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despesas da lavratura da escritura de desapropriação e seu 
respectivo registro.

5. As dívidas tributárias municipais existentes em 
nome do desapropriado deverão ser quitadas antes do pagamento 
da indenização, da mesma forma que as hipotecas de primeiro, 
segundo e terceiro graus que estão averbadas na matrícula, 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 
pagar ao Município de Bauru um aluguel no valor de R$ 20.500,00 
(vinte mil e quinhentos reais) por mês, até a data em que 
efetivamente o Município de Bauru entrar na posse direta do imóvel 
de forma amigável ou judicial.

As partes elegem o foro da cidade de Bauru para 
dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e do 
cumprimento do presente acordo.

E, para que surtam os efeitos jurídicos decorrentes 
deste, assinam o presente termo em três vias de igual teor e 
validade, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado por 
duas testemunhas.

Bauru,__de de 2021.

PRATA CONSTRUTORA LTDA
DESAPROPRIADO

Dr. GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
Secretário dos Negócios Jurídicos

Testemunhas:
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1.
RG no

2.
RG n°
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PREFEITUR i MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

À Secretaria de Educa»; o

Favor se manifestar se a desapropriação será amigável ou judicial ?

Caso seja amigável, encaminhar para Finanças para Reserva/Empenho, caso seja judicial, 
encaminhar para SNJ/PPI com urgência.

Evertondèl^uio Basillü
SECRnÀRIO MUNICIPAL 

DE ECONOMIA E FINANÇAS

■ >
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Processo Admin.: 173785/2021 Secretaria da Educação

Valor da indenização: RS 4.900.000,00

Débitos Imóvel: R$ 29.051,05

Vaior líquido da Indenização: R$ 4.870.948,95

-viTjw Ricar/w C, 
Econom 4ta I • SEP
COREOON 3(5.r' -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO

Solicita a emissão de empenho para atender necessidades da Secretaria de Educação.

Valor RS 4.900.000,00
Prata Construtora LtdaNome

Endereço R. Xingu 4-21 - Higienópolis —CEP 17013-023 Bauru/SP 

CNPJ 46.138.251/0001-38
Indenização do Imóvel adquirido pela Secretaria Muni-Pagamento Referente ______

cipal da Educação de propriedade de Prata Construtora Ltda conforme Matricuios 40.516 do 1° 
ORl, Decreto 15.789 dc 20/12/2021 e Ideiitincação 03/0139/001. Pagamento nos moldes do Termo 
de Acordo elaborado pela SNJ. Haverá retenção de RS 29.051,05 relativos à débitos da empresa

proprietária (Processo Admin 173.785/2021)

PRINCIPAL

4.900.000,00Valor {em R$) 
Código Fornecedor 
Ficha 
Elemento 
Sub-Elemento 
Centro de Custo

01Fonte de Recurso
110.00Aplicação

> 12 2021Bauru,

Sérgio Ricardo Ê. Alberto
Economista ÍEF

Secí etário Municipal de Economia e Finanças 

Autorizo Empenho

Everton de Araújo Basilio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1 • CNPJ; 40,137.410/0001-80

(14) 3235-1000

.4-'

Bauru SP

NOTA DE EMPENHO
o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, em cumprimento á execução orçamerítéría, autoriza a emissão de empenho da

despesa conforme descrição abaixo.

N° RequisiçãoDt Emissio
23/12/2021

FichaContratoDocumento 
APENSOS 163434/21

Nota de Empenho N* Tipo
20471 1-ORDINÁRIO 225

AdiantamentoMotivoLicitação
10 - Outroa/Náo Aplicável

N* LicitaçãoProcesso Administrativo 
173785/2021

Não

CNPJ/CPF; 46,138.251/0001-38Razio Soclal/Fornecedor:3904 - PRATA CONSTRUTORA LTDA. 
Endereço; RUA XINGU, 4-21 
Fone: (14) 2109-6633 

Cidade: BAURU 
UF; SP

Valor-R$Histórico
4,900.000,00PAQTO INDENIZAÇAO 00 IMOVEL ADQUIRIDO MATRICULA 40.516 -loORI, DECRETO 15789 DE 20/12/2021 

IDENTIFICAÇÃO 3/013B/001. PAGTQ NOS MOLDES DO TERMO DE ACORDO 8NJ______________
Valor - R$Descontos

0,00Total dos Descontos
4.900.000,00VALOR A SER PAGO

Por Extenso; “‘Quatro Milhões e Novecentos Mil Reais"'

Centro de Cueto: 514 - DESAPROPRIAÇÕESEvento: 001.001 - 001.000 / GERAL
Classificação da DespesaUnidade Orçamentária

12-educaçAo
12,361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função;
Sub - Função:
Progrema :
ProJ / Ativioade :
Elem da Despesa ; 4,4.90.61 • AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS

02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
02.03,03 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO •
EOUCAÇAO

12.361.0004-AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESC
1,004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDES ESC

Convãnlo:
Sub Elemento:Vinculo: 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Saldo AtualValor do EmpenhoEmpenhado até eata DataDotação
3.074,244.900.000,0015.339,472,9420.242.547,18

Ana Gr^rfélâ cje Oeus 
Diretora da Divisão de Planejamento 

Elab. Exec. Orçam.

Piglna 1 da 1Ana OrazIeIsdeDeusCER23200-SMARapd Informática Ltds



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1 • CNPJ'. 46.137.410/0001-B0 

Bauru SP (14) 3235-1000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
b ordenador da despesa rro uso tíe suas atribuições na forma que lhe foram delogadas pelo Prefe/to ^

execuçSoorçamentéria. autoriza a emíssáo desfa nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

DataVentto.

29/12/2021
Flehá Data de Emiseáo

23/12/2021

Documento 
APENSOS 1B3434/21

Nota da Uquida;ao N" 
35644

Empenho N‘
22520471/2021

ContratoMotivoN‘ LlcltaçioProcesso Administrativo
_________173785/2021 _____________
Razão 8oclal/Fornecedor:3994 - PRATA CONSTRUTORA LTOA. 
Endereço: RUA XINGU, 4-21 
Fone: (14) 2109-6633

Licitação
10 - Outros/NSo Aolicavei

CNPJ/CPF: 46.138.251/0001-38

Cidade; BAURU 
UF; SP

DADOS BANCARIOS
Conta Corrente:Agência:Cêdlgo do Banco:

Valor - R$Histórico
4.870.948,95PASTO INDENlZAÇAO DO IMÓVEL ADQUIRIDO MATRICULA 40.516 -1“ ORI, DECRETO 15789 DE 20/12/2021 

lOENTIFICAçÀo 3/0139/001. PASTO NOS MOLDES DO TERMO DE ACORDO SNJ 
Valor • R$Descontos

0,00Total dos Descontos
4.870.948,95VALOR A SER PAGO

"•Quatro Milhões e Oitocentos e Setenta Mll e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos'"Por Extenso:

Vlnculo:01.000.0000 - TESOURO.Evento; 001.001 - GERAL/GERAL
Classificação da DespesaUnidade Orçamentária

12-EDUCAÇAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0004 - AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESC
1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE UNIDES ESC

Função:
Sub - Função:
Programa:
Proj/Atividade:
Elem da Despesa : 4.4.90.61 • AQUISIÇAO DE IMOVEIS

99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS

02 00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.00 . SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
02.03.03 . MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
educaçAo

Sub Elemento :
Vínculo: 01 220.0000 • ENSINO FUNDAMENTAL

Salda AtualLiquidaçãoSaldo AnteriorEmpenho Iniciai
29.051,054.870.948.9S4.900.000,004.900.000,00

DÉBITO
Banco
4-0790-DECENDIAL 2021

Conta Corrente 
000600071244

Agência
0290

Código
104

ento desta Importância ao favorecido ou a seu procuradorprocessada autorizo o paaiFace a liquidação

da SilvaJusceiiA© ■Qkfnila Marques///.Data:
Recibo

Pago em: 
Cheque: _ 
B^co:__

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Nome;_____
CNPJ/CPF:Tesoureiro

y

CER71600 • SMARâpd Informática Ltda

30 OEZ, 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
1 - CNPJ; 46.137.410/0001-80PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra

Bauru SP
i (14)3235-1000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
0 ordensdor da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pe/o Prefeito ^

execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforma descrição abaixo.

Data Vendo.Data de Emisaío Documento 
APENSOS 163434/21

RchaNota de Liquidação N°
35645

Empenho N'
30/12/202123/12/202120471/2021

ContratoMotivoN° LicitaçãoProcesao Administrativo Licitação
173785/2021 10 - Outros/Não Aplicável 

Razão SoclaliFornecedor; 3994 - PRATA CONSTRUTORA LTDA. 
Endereço; RUA XINGU, 4-21 
Fone; (14) 2109-6633

CNPJ/CPFi 46.138.251/0001-38

Cidade: BAURU 
UF; SP

DADOS BANCARIOS
Conta Corrente:Agência:Código do Banco:

Valor • R$Histórico
29.051,05

MGV?iSwç!to^^MOVEL ADQUIRIDO MATRICULA 4fl.516 -1» ORI, DECRETO 15789 DE 20/12/2021 
IDENTIFICAÇÃO 3/0139/001. PAGTO NOS MOLDES DO TERMO DE ACORDO SNJ

Valor • R$Descontos
0,00Total dos Descontos

29.051.05VALOR A SER PAGO

Por Extenso: ‘"Vinte e Nove Mil e Cinquenta e Um Reais e Clntx) Centavos"*

Vinculo;01.000.0000-TESOURO.Evento: 001.001 - GERAL/GERAL
Classificagão da DespesaUnidade Orçamentária

12-EDUCAÇAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0004 - AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESC
1,004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDES ESC

Função :
SuO • Função ;
Programa ;
ProJ / Atividade:
Elem da Despesa : 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO OE IMÒVEIS

99 - OUTRAS AQUISIÇÕES OE BENS IMÓVEIS

02,00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.03 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
EDUCAÇÃO

Sud Elemento:
Vinculo; 01 220.0000 - ensino FUNDAMENTAL

Saldo AtualLiquidaçãoSaldo AnteriorEmpenho Inicial
0,0029.051,0529.051,054.900.000,00

DÉBrro
Banco

Conta CorrenteAgênciaCódigo

favorecido ou a seu procuradorFace a liquidação proceasada autorizo o pagar^nto ^s a Importância ao

JhiiSrsü^Jusceline C3fr(ila^'a^ues
I IData: Reoibo

Pago em; 
Cheque;. 
Banco: _

RecebI(emos) o valor constante desta Nola de Pagamento

CNPJ/CPF: ^ ____________
Nome:

Tesoureiro

CER71600 - SMARapd Informática Lida

50 DEZ, 20Z1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÀO PAULO

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO

Solicita a emissão de empenho para atender necessidades da Secretaria de Educação.

Valor R$ 4.900.000,00
Prata Construtora LtdaNome

Endereço R. Xingu 4-21 - Higienópolis - CEP 170 ] 3-023 Bauru/SP 
CNPJ 46.138.251/0001-38

Indenização do imóvel adquirido pela Secretaria Muní-Pagameiito Referente
cipal da Educação de propriedade de Prata Construtora Lida conforme Matrículos 40.516 do T
ORI, Decreto 15.789 de 20/12/2021 e Identificação 03/0139/001. Pagamento nos moldes do Termo
de Acordo elaborado pela SNJ. Haverá retenção de RS 29.051,05 relativos à débitos da empresa
proprietária (Processo Admin 173.785/2021)

PRINCIPAL
4.900.000,00Valor (em R$) 

Código Fornecedor 
Ficha 

Elemento 

Sub-Elemento 

Centro de Custo 

Fonte de Recurso 

Aplicação
01

110.00

1/ 12 2021Bauru,

Sérgio Ricardo Ç. Alberto 
Economista,ÉEF

Secretário Municipal de Economia e Finanças 

Autorizo Empenho

Everton de Araújo Basilto



Processo Admin.: 173785/2021 Secretaria da Educação

Valor da Indenização: R$ 4.900.000,00

Débitos imóvel: R$ 29.051,05

Valor líquido da Indenização: RS 4.870.948,95

i.

R

iCi'f ic Hicãrw 0. 
Economjèta I • SEF 
CORí-CÒN -

í



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA OAS CEREJEIRAS, S9 Quadra 1 - CNPJ: 46.137.410/0001-80

(14) 323S-100DBauru SP

NOTA DE EMPENHO
o Prafalto Municipal no uso da suas atribuições, em cumprimento à execuçáo orçamentária, autoriza a emlssio de empenho da

despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° Tipo
20471 1-ORDINÁRIO

Documento 
APENSOS 163434/21

Contrato Ficha Dt EmlseSo
23/12/2021

N’ RequIsIçSo
225

Lic)ta;3o
10 - Outros/NSo Aplicável

Processo Administrativo
173785/2021

N’ Licitação Motivo Adiantamento
Não

Razão Soclal/Fomacedor; 3994 - PRATA CONSTRUTORA LTDA. 
Endereço: RUA XINGU, 4-21 
Fone:{14) 2109-6633

CNPJ/CPF: 46.136.251/0001-38
Cidade: BAURU 

UF: SP

Histórico Valor - R$
PAGTO INDENIZAÇÃO OO IMÓVEL ADQUIRIDO MATRICULA 40.516 -l" ORI. DECRETO 15789 DE 20/12/2021 
IDENTíFICAÇAO 3/0139/001. PAGTO NOS MOLDES DO TERMO DE ACORDO SNJ

4.900.000.00

Descontos Valor - R$

Total dos Descontos 0,00

VALOR A SER PAGO 4.900.000,00
Por Extenso; '“Quatro Milhões e Novecentos Mll Reais**'

Centro de Custo: 514 - DESAPROPRIAÇÕESEvento: 001.001 -001.000/GERAL

Unidade Orçamentária Classificação da Despesa
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02-03.03 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
EDUCAÇÃO

12•EDUCAÇÃO
12,361 -ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0004 - AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESC 
1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDES ESC 

Elem ds Despesa ; 4.4.90.61 • AQUISIÇÃO DE IMÚVEiS 
Sub Elemento : 99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÕVEIS

Função:
Sub - Função : 
Pragrams;
ProJ / Atividsde :

Convãnio;
Vinculo: 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação Empenhado até eata Data Valor do Empenho Saldo Atual
20.242.547,18 15.339.472,94 4.900.000,00 3.074,24

rodela qe DeusAna G
Diretora de Divisão de Planejamento 

Elab. Exec. Orçam.

Ana Graziela de DeuaCER23200 - SMARapd Informática Lide Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1 - CNPJ: 46.137.410/0001-80

Bauru SP
i

(14) 3235-1000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
o ordenaàor da despesa no uso de suas atríbuiçies na foma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento 

execução orçamaniária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Flehe Data de Emlasão 
23/12/2021

Empenho N’ Nota de Liquidação N* 
35644

Data Vencto.Documento 
APENSOS 163434/2122520471/2021 29/12/2021

Procesao Adminialratlvo 
173785/2021

N‘ LlcItaçao MotivoLicitação
10 - Outros/Nâo Aplicável

Contraio

Razão Soelal/Fomecedor: 3994 - PRATA CONSTRUTORA LTDA. 
Endereço: RUA XINGU. 4-21 
Fone: (14) 2109-6633

CNPJ/CPF:46.138.251/0001-3f

Cidade: BAURU 
UF: SP

DADOS BANCÁRIOS

Agência:Código do Banco: Conta Corrente:

Histórico Valor - R$
PAGTO INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ADOUlRiOO MATRICULA 40.516 -1“ ORl. DECRETO 15789 DE 20/12/2021 
IDENTIFICAÇÃO 3/0139/001. PAGTQ NOS MOLDES DO TERMO OE ACORDO SNJ

4.870.948,!

Descontos Valor - R$

Total dos Descontos 0.0

VALOR A SER PAGO 4.870.948,9

Por Extenso; ***Quatro Milhões e Oitocentos e Setenta Mll e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos*’*

Evento: 001.001 -GERAL/GERAL Vlnculo:01.000.0000-TESOURO.

Unidade Orçamentária Classificação da Despesa

12-EDUCAÇÃO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.03 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO •
EDUCAÇÃO

Função:
Sub - Função :
Programa:
Proj/AtMdade:
Eiem da Despesa : 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Sub Elemento:

12.361.0004 - AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ES 
1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDES Eí

99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEISVinculo: 01.220.0000 • ensino fundamental

Saldo AnteriorEmpenho Inicial Liquidação Saldo Atual

4.900.000,00 4.900.000,00 4.870.948,95 29.051.C
DÉBITO
Banco
4-0790 - DECENDIAL 2021

Código Agência
0290

Conia Corrente 
000600071244104

Face a liquidação processada autorizo o paumento desta Importância ao favorecido ou a seu procurador

ZÀ
Juscelli da Silva

Oata : / / / lila Marques
ReciboPago em; 

Cheque:. 
8^co: _

Recebl(erTtos) 0jalor constante desta Nota de Pagamento

obíír) Nome:

CNPJ/CPF:Tesoureiro
y

CER71600 - SMARapd InfotmáNcs Ltds

3 0 OEl 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1 - CNPJ: 46.137,410/0001^0

Bauru SP
w (14)3235-1000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
o ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento 

execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento confárme descrição aba/xo.

DataVeneto.
30/12/2021

Ficha Data da EmisaãoNota da Liquidação N° 
35645

Empenho N° Documento 
APENSOS 163434/21225 23/12/202120471/2021

Proceaso Administrativo 
173785/2021

M^vo ContratoLicitação
10 - Oulros/Não Aplicável

N‘ Licitação

Razão Social/Fomeeedor: 3994 - PRATA CONSTRUTORA LTDA. 
Endereço: RUA XINGU. 4-21 
Fone: (14) 2109-6633

CNPJ/CPF; 46.138,251/0001-31

Cidade; BAURU 
UF: SP

DADOS BANCÁRIOS

Código do Banco: Agência: Conta Corrente:

Valor - RSHistórico

REF. DÉBIROS DO IMÓVEL
PAGTO INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO MATRICULA 40.516 -1' ORI, DECRETO 15789 DE 20/12/2021 
IDENTIFICAÇÃO 3/0139/001. PAGTO NOS MOLDES DO TERMO DE ACORDO SNJ

29.051,1

Valor - RSDescontos

Total dos Descontos O.C

VALOR A SER PAGO 29.051,(

Por Extenso: ***Vinte e Nove Mil e Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos***

Evento: 001.001 - GERAL / GERAL Vinculo; 01.000.0000 - TESOURO.

Unidade Orçamentária Classificação da Despesa

12-EDUCAÇÃO
12.361 -ENStNO FUNDAMENTAL

02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.03 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
EDUCAÇÃO

Função:
Sub - Função:
Programa:
ProJ/Atividade:
Elem da Despesa : 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

12.361.0004 - AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES E: 
1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMDES E.

99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEISSub Elemento :Vinculo: 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENT/U.

Saldo Anterior Liquidação Saldo AtualEmpenho Inicial

4.900.000,00 29.051,05 29.051,05 0,1

DÉBITO
Banco Código Agência Conta Con^nte

Face a liquidação processada autorizo o pagarr^to desta importância ao favorecido ou a seu procurador

/
Jusceline iNvaíl:

/ /Data : rarquesC
ReofÉo I

Recebíamos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago em: 
Cheque;. 
Banco:

Nome:
CNPJ/CPF: 5'dTesoureiro

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

3 0 DEI 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO N° 2.465/21 
PROCESSO N® 173.785/21 Ap. n® 163.434/21 (capa)

TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO QUE 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E PRATA 
CONSTRUTORA LTDA.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNP.I sob n® 46.137.410/001-80, localizada na Praça das Cerejeiras, n® I -59, Rauru, Sâo 
Paulo, neste ato representado pelo Secretário Municipal dos Negócios .luridicos. Dr. GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO e 
do outro PRATA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ n® 46,138.251/0001-38. com sede nesta cidade, na Rua Xingu. n° 4-21. 
Higienópolis.. têm entre si justo c acordado o que mutuainentc aceitam, a saber:

O Município de Bauru, através do Decreto Municipal n° 15.789. de 20 de dezembro de 2,021, declarou de 
utilidade pública os imóveis registrados no 2° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, na matricula n® 40.516. cujas 
características sSo:

I.

Características da matrícula 40.516. do 2° Cmlório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru. UM TERRENO 
sem benfeitorias e de domínio pleno. correspondeiUe a quadra n° 15. do loteamenio denominado VILA 
JARDIM CRUZEIRO DO SUL, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura no setor 03. quadra 0139, lote 001. com 
a área de 7.744.00 metros quadrados, medindo 88.00 metros em cada uma das quatro faces, que fazem frente 
para a Rua 13. quarteirão 16, lado par: Rua 4. quarteirão 4. lado ímpar; Rua 14. quaneirSo 16. lado Impar; c 
Rua 5. quarteirão 8. lado par. De propriedade de PRAIA CONSTRUTORA LIDA, No tciTcno objeto da 
matricula n° 40.516. for construído por RUBENS JOSÉ SIMÃO E OUTROS, conforme processo n® 10663/73. 
da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio próprio para olietna. almoxarifado c serviços, cm alvenaria dc 
tijolos, térreo, com 2.656.38 metros quadrados de área construída, composto de uma recepção, um escritório,, 
uma sala de espera, um WC masculino, um WC feminino, uma sala de peças, um depósito dc ferramentas. bo\ 
para serviços, uma sala de máquinas, um box para pintura, um box para funilaria, um vestiário e um sanitário 
masculino com box para funcionários, que recebeu o número 16-38. pela Rua Minas Gerais; confnnne se 
verifica da Certidão 2.257/86 expedida pela Prefeitura Municipal de Bauru.

Efetuada a proposta pelo Município, fica acordado o pagamento do valor dc RS 4.903.074.24 (quatro milhões, 
novecentos e três mil, setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) como indenização pela desapropriação do imóvel, que será 
pago de uma só vez no ato da lavralura da escritura.

2,

O desapropriado dá plena quitação dc qualquer indenização que possa existir da Prefeitura Municipal de Bauru 
em relação ao imóvel acima descrito, objeto do Processo Administrativo n° 163.434/21 e Prnce.sso Administrativo n° 173.785/21. 
Assim, náo poderá cobrar quaiquer valor a título de juros, correção monetária e outras despesas que possam surgir rektivas à 
desapropriação.

3.

O desapropriado sc compromete a comparecer no Tabelionaio de escolha do Município para a lavralura da 
escritura de desapropriação amigável munidos de toda a documentação necessária lâo logo comunicados pelo Município, que 
arcará com as despesas da lavralura da eseiitura de desapropriação e seu respectivo registro.

4.

As dividas tributárias Municipais existentes em nome do desapropriado deverão ser quitadas antes do 
pagamento da indenização, da mesma forma que as hipotecas de primeiro, segundo e terceiro graus que estão averbadas na 
matricula, ficando desde já autorizado o pagamento das mesmas com parte do crédito a receber.

5.

6, O proprietário se compromete a entregar o imóvel livre e desocupado na data da lavralura da escritura, sob 
pena de pagar ao Município de Bauru um aluguel no valor de R$ 20.500.00 (vime mil e quinhentos reais) por mês. até a data em 
que efelivamenie o Municipio de Bauru entrar na posse direta do imóvel de forma amigável ou judicial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO■<

Ref. Termo de Desapropriação n“ 2.465/21

As partes elegem o foro da cidade de Bauru para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da cxceuçâo e do
cumprimento do presente acordo.

E. para que surtam os efeitos jurídicos decorrentes deste, assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual 
teor e validade, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado por 02 (duas) testemunhas.

Bauru. 23 de dezembro de 2,021,

PRATA CONSTRUTORA LTDA 
DESAPROPRIADA

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME;
RG; RG:

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

MlINICiPlO DE BAURU

DESAPROPRIADA: PRATA CONSTRUTORA LTDA

TERMO (DE ORIGEM): 2.465/21

OBJETO: O Município dc Bauai. através do Decreto n® 15.789, de 20 de de/embro dc 2.021. declarou de utilidade pública os 
imóveis registrados no 2° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, na matrícula n° 40,516. cujas características sâo: 
Características da matricula 40.516, do 2® Cartório dc Registro de Imóveis e Anexos de Bauru. UM TERRENO sem benleiiorias e 
de domínio pleno, correspondente a quadra n° 15, do loleamento denominado VILA .lARDIM CRUZEIRO DO SUU nesta 
cidade, cadastrado na Prefeitura no setor 03. quadra 0139. lote 001. com a área dc 7,744,00 metros quadrados, medindr 88.00 
metros em cada uma das quatro faces, que fazem fiente para a Rua 13. quarteirão 16. lado par; Rua 4, quarteirüo 4. lado ímpar; 
Rua 14. quarteirão 16. lado ímpar; e Rua 5, quarteirão 8. lado par. De propriedade de PRAfA CONSTRUTORA LTDA. No 
terreno objeto da matricula n° 40.516. foi construído por RUBENS JOSÉ SIMÀO E OUTROS, conforme processo n" 10663/73. 
da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio próprio para oficina, almoxarifado e .serviços, em alvenaria dc tijolos, (éire.o. com 
2.656.38 metros quadrados dc área construída, composto de uma recepção, um escritório, uma sala dc espera, um WC masculiro. 
um WC feminino, uma sala de peças, um depósito de ferramemas, box para serviços, uma sala de máquinas, um box para pintura, 
um box para funilaria, um vestiário e um sanitário masculino com box para funcionários, que recebeu o número 16-38. pela Rua 
Minas Gerais; confoniie se verifica da Ccrt dâo 2.257/86 expedida pela Prefeitura Municipal de Bauru.

Peio presente TERMO. nós. abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:1.

O ajuste acima referido, seus adilameittos. bem como o acompanhamento dc sua execução conlralual. estarão sujeitos a análise 
ejulgajnento pelo Tribunal dc Contas do Estado dc São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico:
a)

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse. Despachos e Decisões, 
ntediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n® 01/2011 do 
TCESP;

Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos c Decisões qiie vierem a ser tomados, relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal dc Ctrntas do Estado de 
São Paulo, em conforoiidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993. iniciando-sc. a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

c)

d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANIE estão cadastradas no módulo eletrcmico do "Cadastro 
Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2® das Instruções n“01/2020, conforme •‘Declaração(ôes) de 
Atualização Cadastrai" ariexa (s):

É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.e)

2. Damo-nos por NOTIFiCADOS para:

a) O acompanlianienlo dos atos do processa ate seu julgamento final e consequente publicação:

b) Se for o ca.so e de nosso inlere.sse, nos prazos e nas formas legais c regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos c
O que mais couber.

Bauru. 23 de dezembro dc 2.021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÂO PAULO

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÀO/KN MDADEt

Nome; Suéllen Silva Rosim 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF; 017.712.851-84

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO Ml NICiPIO:
Nome: Gustavo Russignoli Bugalho
Cargo: Secretário Municipal do.sNegócios Jurídicos
CPF: 301.981.118-00

Assinatura:

PELA DESAPROPRIADA:
Nome;
Cargo; Representante Legal 
CPF;

Assinatura;

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÂO PAULO

CADASTRO DO RESPONSAVEL ÜIJE ASSINOl <'ON flt.\TO OC ATO .H'RÍD[CO ANÁT.OGO E/Ol! TERMO AniTI\ f>.
MODil l( ATI^ O 01 C O>[PLE.MENTAR

MDNK ÍPIO DE BACRli

ÓRCÀO Oi: ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DESAPROPRIADA: PRATA CONSTRUTORA LTDA

TERMO N“ (DE ORIGEM): 2.465/21

OBJETO: O Município dc Bauru, através do Decreto n° 15.789. de 20 dc dezembro de 2.021. declarou de utilidade pública os 
imóveis registrados no 2“ Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, na matricula n° 40.516. cujas características sdo: 
Características da matrícula 40.516. do T Cartório de Registro de Imovcís e Anexos de Bauru. UM TERRENO sem benreilorias c 
de domínio pleno, correspondente a quadra n" 15, do loteamento denominado VILA .lARDIM CRUZEIRO DO SUL. 
cidade, cadastrado na Prefeitura no setor 0.1, quadra 0139. iote 001. com a área de 7.744.00 metro.s quadrados, medindo 88,00 
metros cm cada uma das quatro faces, que fazem frente para a Rua 13. quarteirSo 16. lado par; Rua 4. quaitcirao 4. lado impar; 
Rua 14, quarteirão 16. lado ímpar: e Rua 5. quarteirão 8, lado par. Dc propriedade de PRATA CONSTRUTORA LTDA. No 
terreno objeto da matricula n° 40.516, foi construído por RUBENS .lOSÊ SIMÀO E OUTROS, conforme processo n" 10663/73. 
da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio próprio para oficina, almoxarifado e serviços, em alvenaria de tijolos, térreo, com 
2.656.38 metros quadrados de área construída, composto dc uma recepção, um escritório, uma .sala de espera, um WC masculino.

WC feminino, uma sala de peças, um depósito dc ferramentas, box para serviços, uma sala dc máquinas, um box para pintura, 
um box para funilaria. um vestiário e um sanitário masculino com bo.x para funcionários, que recebeu o número 16-38. pela Rua 
Minas Gerais; conforme se verifica da Certidão 2.257/86 expedida pela Prefeitura Municipal dc Bauru.

nesta

um

NOME: GUSTAVO RUSSIGNOI.I BUGALHO
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
RGN"; 25.454,814-3
CPFN": 301.981.118-00
DATA DE NASCIMENTO: 23/03/1982
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA RUY MENDES DE ROSIS. N“ 1-175 - AP 14 
C:EP: 17.012-636
ENDEREÇO COMERCIAL: RUA ARAÚJO LEITE. N» 32-70. VILA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP 
TELEFONE: (14) 3235-1358 
E-MAIL: iuriclicof</'bauru.sri.gov-hr 
PERÍODO DE GEST.ÀO: 2021 à 2024

Não deve xer o endereço do Órgâo/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 
mandato ou cargo

RE.SP0NSÂVT:L pelo atendimento a REOl ISIf ÕES DF. DOniMENTOS DO TrF.SP

NOME: GLIS1 AVO RlfSSIGNOLI BUGALHO
CARGO: SECRLTÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃOSETOR; RUA ARAÚJO LEITE. N° 32-70. VILA UNIVERSITÁRIA 
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1358 
E-M.AIL: neaociosiuridicos^S^bauru.sD.gov.br
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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. Nuno dc Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP
- - _ _ www.baiirii.sD.ffn hr

' .

snmj

Prefeitura Municipal de BauruCERTIDÃO 
N°1.713/2021

MARINI CERQUEIRA DOS REIS - Chpfp Ha --r- ------"
Planejamento da Prefeitura Municipal de Bauru Estado%?s'ao®Pau1o ®aten?"rf
n° í 7*1785,f através dorAutos
n 173,785/2021 no qual e interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

lado impar, cadastrado nesta Prefeitura Tob 3/0139/001 ^

38, Vila Jardim Cruzeiro do Sul, cadastrado na PMB sob n° 3/013Q/nni fL ^
L"nea^:r,to“íS°233°97l982“r:. Z df ^d7
secretaria Municipa, deTducyre^^al^^^^^^^^^^

r^ía d^^« ~ - «r *•

“£=== • 
}Cíiyw.bauru.sp.leq.br/legislacao/leaisfacao.miiniripai/

construção ou execução de construção sendo aue não fnÜL^H í, ’- 
referido foi digitado por Marini Ceíqueira dos Reis Í ^ ^ °
dezembro 2021.—v y Bauru, 06 de

0 endereço eletrônico;

ISENTA DE TAXAS
—'^y~>P4^LA p _

iViarim Cf queirn ú6^ iv:-l^
Ihefe SeçÇo de Ccrtidõu^ 

■cf.retpii.' di; Planeiamento 
[ i-r.-r 60r.

Esü certidão tem
06/2021, publicada no D.O n 3.362 em 28 ae janeiro de 2021



PREFEITURA MUMCIPALDE RAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

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

Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
www.bauru.SD.gov.br

•• i

sía:Eh^rsii£n.v>we<iD wüu

CERTIDÃO tnfeitun MuntcljHl * BlIiV

N®1.713/2021 'V OIVJSau I}£. CADASx^o*^

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“ 173.785/2021 no qual é interessada: SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

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

do presente processo, conforme fl.14. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, para 

atividade de escola, no imóvel objeto da matrícula sob n- 40.516 do 2° ORI de 

Bauru-SP, correspondente a quadra n° 15, do loteamento denominado Vila Jardim 

Cruzeiro do Sul, nesta cidade de Bauru-SP, onde encontra-se edificado o prédio resi
dencial sob n° 16-38, da Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Dr. José Ranieri, 
quarteirão 8, lado par. Rua Capitão Alcides, quarteirão 16, lado ímpar, e Rua Dr. An- 

tonio Cintra Júnior, quarteirão 4, lado impar, conforme Sistema de Lançamento de 

Cadastro Imobiliário desta Prefeitura, cadastrado como Setor 3 Quadra 0139 Lote
01.

Conforme análise e parecer da Engenheira da Divisão de Cadastro, da Secre
taria Municipal de Planejamento, o citado imóvel, está inserido em ZR3.B, de acordo 

com o Mapa Oficial de Zoneamento de Bauru.
As atividades tais como: ensino básico de 1° e/ouSEMraU, administração regio

nal, curso preparatório, curso profissionalizante, enquadradas como uso E2, não 

constam entre os usos permitidos, permissíveis ou tolerados, no Quadro 8 da Lei de 

Zoneamento n° 2.339/1982 e suas alterações, impossibilitando assim, essas ativi
dades no local pretendido.

As atividades tais como; escola maternal ensino pré-primário, parque Infantil 
(ver Lei n° 4.299/1998), ensino básico de 1° grau, que se enquadram como uso 

El.01, são permitidas, desde que sejam respeitadas as orientações descritas 

nessa certidão, conforme segue abaixo:
1. O referido uso E1 é permitido, que terá sua implantação adequada a critério 

técnico. A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, os recuos prediais 

mínimos e demais informações estão dispostos no quadro 7, conforme a Lei de 

Zoneamento n° 2.339/1982 e suas alterações;

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


PRE'FEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

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

Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
www.bauru.sp.gov.br
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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;
4. Verificar os afastamentos quanto a bares e lanchonetes ou estabelecimentos 

similares, com música, num raio de 100 (cem) metros; afastamento dos 

depósitos/revenda de GLP, e de postos, depósitos ou similares de combustíveis a 

menos de 50 metros do tanque de reservação de combustível de qualquer divisa ds 

escola em questão. Bem como respeitar os recuos e afastamentos de acordo com 

as leis específicas tais como a Lei n° 3.896/1995 e suas alterações, Lei 
n°3.931/1995; Lei n" 4.507/2000; Lei n“ 4.560/2000 e suas alterações, e Lei n° 

4.531/2000 e Lei n° 5.574/2008 e suas alterações;
5. Para sua ampliação 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 al
terações 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 específico, Código Sanitá
rio e demais legislações pertinentes e específicas, Lei que disciplina o uso, a cons
trução e a manutenção dos passeios e logradouros públicos no 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 Bombeiros, CE 

TESB, SEMMA, e se contemplado deverá apresentar o DECEA (Departamento Con
trole do Tráfego Aéreo, antigo Cornar), Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Ter
mo de Referência Técnico - TRT regido pela Lei n° 6.626/2015 e regulamentado pelo 

Decreto n° 13.269/2016 e demais considerações pertinentes;
6. 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.sp.lea.br/leaislacao/leaislacao-municipal/.
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

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.sp.gov.br
http://www.bauru.sp.lea.br/leaislacao/leaislacao-municipal/


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE USO E OCUTACÃO DO SOLO 
DJVÍSÃO DE CADASTRO 
SEÇÃO DE CERTIDÕES

Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jardim Santana - Bauru-SP 
www.bauru.SD.gov.br

CERTIDÃO N® 1.573/2021 (folha 03/03)
DIVISÃO DF CADASTRO

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

ISENTA DE TAXAS

Esta certidão tem validade de 180 dias, a partir da data de sua emissão, de acordo com a Portaria n° 
06/2021, publicada no 0.0 n° 3.362 em 28 de janeiro de 2021

http://www.bauru.SD.gov.br
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DIVISÃO DE CADASTRO 
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CERTIDÃO PnKitinMiaWpal ABmí'

N°1.713/2021 ÜIVI8AO DF í:ADASTStt>

gEM E - £TT0
LUCIANA GABRIEL FERREIRA - Diretora da Divisão de Cadastro Imobiliário da 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de Sâo Paulo, 
atendendo a solicitação de emissão de Certidão de Uso e Ocupação do Solo, 
exarada através dos Autos n° 173.785/2021 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.14, Certidão de Uso e Ocupação do Solo, para 

atividade de escola, no imóvel objeto da matrícula sob n- 40.516 do 2“ ORI de 

Bauru-SP, correspondente a quadra n° 15, do loteamento denominado Vila Jardim 

Cruzeiro do Sul, nesta cidade de Bauru-SP, onde encontra-se edificado o prédio resi
dencial sob n° 16-38, da Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Dr. José Ranieri, 
quarteirão 8, lado par. Rua Capitão Alcides, quarteirão 16, lado ímpar, e Rua Dr. An- 

tonio Cintra Júnior, quarteirão 4, lado ímpar, conforme Sistema de Lançamento de 

Cadastro Imobiliário desta Prefeitura, cadastrado como Setor 3 Quadra 0139 Lote
01.

Conforme análise e parecer da Engenheira da Divisão de Cadastro, da Secre
taria Municipal de Planejamento, o citado imóvel, está inserido em ZR3.B, de acordo 

com 0 Mapa Oficial de Zoneamento de Bauru.
As atividades tais como: ensino básico de 1° e/ou 2° grau, administração regio

nal, curso preparatório, curso profissionalizante, enquadradas como uso E2, não 

constam entre os usos permitidos, permissíveis ou tolerados, no Quadro 8 da Lei de 

Zoneamento n° 2.339/1982 e suas alterações, impossibilitando assim, essas ativi
dades no local pretendido.

As atividades tais como: escola maternal ensino pré-primário, parque Infantil 
(ver Lei n® 4.299/1998), ensino básico de 1° grau. que se enquadram como uso 

El .01, sâo permitidas, desde que sejam respeitadas as orientações descritas 

nessa certidão, conforme segue abaixo:
1. O referido uso El é permitido, que terá sua implantação adequada a critério 

técnico. A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, os recuos prediais 

mínimos e demais informações estão dispostos no quadro 7, conforme a Lei de 

Zoneamento n® 2.339/1982 e suas alterações; (
C.

Esta certidão tem validade de 180 dias, a partir da data de sua emissão, de acordo com a Portaria 
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
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CERTIDÃO N° 1.713/2021 (folha 02/03)
L-;'-i.'o AO,

2. Aterxier 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;
4. Verificar os afastamentos quanto a bares e lanchonetes ou estabelecimentos 

similares, com música, num raio de 100 (cem) metros; afastamento dos 

depósitos/revenda de GLP, e de postos, depósitos ou similares de combustíveis a 

menos de 50 metros do tanque de reservação de combustível de qualquer divisa d£ 

escola em questão. Bem como respeitar os recuos e afastamentos de acordo com 

as leis específicas tais como a Lei n° 3.896/1995 e suas alterações, Lei 
n°3.931/1995; Lei n° 4.507/2000; Lei n° 4.560/2000 e suas alterações, e Lei n° 

4.531/2000 e Lei n® 5.574/2008 e suas alterações;
5. Para sua ampliação 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 al
terações 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 específico. Código Sanitá
rio e demais legislações pertinentes e específicas, Lei que disciplina o uso, a cons
trução e a manutenção dos passeios e logradouros públicos no 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 Bombeiros, CE 

TESB, SEMMA, e se contemplado deverá apresentar o DECEA (Departamento Con
trole do Tráfego Aéreo, antigo Cornar). Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Ter
mo de Referência Técnico - TRT regido pela Lei n® 6.626/2015 e regulamentado pelo 

Decreto n® 13.269/2016 e demais considerações pertinentes;
6. 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/leaislacao-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

•'i

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.sn.gov.br
http://www.bauru.SD.lea.br/leaislacao/leaislacao-municiDal/
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CERTIDÃO N” 1.573/2021 (folha 03/03)

diligência no local. O referido foi digitado por Cintia Loturco Pinheiro Leão 

____________ . Bauru, 22 de novembro 2021

..rISENTA DE TAXAS l'.

t

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
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tp*Prefeitura Munídpal de Bai^u28/10/2)2114:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
GESTÃO DE FINANÇAS NA EDUCAÇAO

antigo.bauru.sp.gov.br

Processo: 163434/2021Bauru, 28 de Outubro de 2021

Prezado(a) Senhor(a)

}ardlmaquislçfio do imóvel localizado rua Minas Gerais, 16*38 -Desapropriação, avaliação 
Cruzeiro do Sul * Bauru/SP.

e

Outros Serviços • Solicitação de avaliação para compra

Secretaria Municipal da BducaçSo

GESTÃO DE FINANÇAS NA EDUCAÇÃO
consultar httpy/www.bainusp.^v.br/consultaprotocob/

+ cpf ou cnpj 163434Processo 163434/2021

1/1attioo.bauru.8p.govbr/internQ/si8t_processQ'etiqueta/lca_requ0rimanto.php?lcaJd-13O3552
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Av. Orlando Raiúci i. i»' 

Jardim \!:uam!)á. Bauru,SP 
mvw.lopimovcishaiini.t oin.iu'

(I í.rtni

ENTENDER PARA ATENDER

Bauru, 30 de setembro de 2021.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A/C - PROF® MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI

Prezada Senhora:

do imóvel sito à Rua Minas Gerais, 16 - 38 -Em atenção ao interesse na compra 
Jardim Cruzeiro do Sul - Bauru - SP, estamos através deste ofício, apresentando
os seguintes documentos:

- Atestado de “Valor Venal”;
- Planta baixa aprovada pela Prefeitura Municipal de Bauru;
- Matrícula atualizada nesta data, número 40.516 do 2° Oficial de Registro de 

Imóveis de Bauru.

Valor de Venda: R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

Esclarecemos que pesa uma hipoteca sobre o imóvel em questão, que 
prontamente quitada junto ao Banco Bradesco S/A na confirmação da venda e 

compra.

será

Atenciosamente.

r
PainoKazuo Siroda 
CRECI 105.767-F

f ernando Toyoji Tatemòto
CRECI 23.071 -J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

* *

* M

ATESTADO DE VALOR VENAL

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação. 2428022

imóvei situado â RUA MINAS GERAIS , 16-38, LA...TAtestamos para os devidos fins. que o . , .j
Q15 J C SUL identificação municipal 30139001, encontra-se lançado nesta Prefeitura, Snstando cSmo - proprietádo: PRATA CONSTRUTORA LTDA - CPF/CNPJ: 46.138.251/0001-

38.

Valor Venal referente ao Exercício de 2021 
Area TerritoriãT 7744.00 m^

Area Construíd^ 2738,38 m*
Valor Venal Territoríãi:

Valor Venal Predial:
Valor Venal Total:

R$3.471.867,52
R$ 2.899.464.52
R$ 6.371.332,04
R$6.371.332.04Valor mínimo de referência para ITBI:

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

Documento emitido em 27/09/2021

EBA74805643254978546D1D39A148D46 
Chave de autenticação

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

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

1/-'httpsJ/«vww2.bauru.8p.gov.brfflnancas/certl<Joe8flmprimif_coo6uHa-a8px?c-2428022&criav8=EBA748D564325497854601D39A148D46

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


2° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
£ ANEXOS OE BAURU - S. PAULOLivro /W® 2 - Rogistro Geral

FOLHA__ MATRICULA
40.516 7Q1 Ide 19-68AbrilRaiirii, 14 de

UH TERRENO san benfeltorlBB e.riE domínio PlenOf
ioteamento denominado "VILA 3AR0IM CRUZEIRO DO « 

Prefeitura sob nO 3/139/l| com ate B cjuadra nB 15 do 
SUL*, neata cidade, cadaatrado na 
ârea de 7.744,00 metroa quadrados, medindo 88,00 metros “T®/
das quatro faces, que.fazem frente para a rua 13, quarteirão 16, Iqdo 
par: rua 4, quarteirão 4, lado Iraar: rua 14, c|jart^rao 16, la^ Im par! Trub Srquarteirão 6, lado.par.- PRDPRIET.fiRm:- JORGE SI^O, - 

airio. caaado, ooraeroiante, filho de Kalll Simao e de Balbina Simso,- 
■ CFF/^F. aob nB 012.558.948/49, residente e domiciliado -

nesta cidade.- Rl^GISTRD ANTERIOR;- Transcrição hB 11.831, Livro 3-B , 
deste Cartoilo LA presente metricula foi elaboxeda de acordo com oro

10/^4/fy^, acampanhado da certidac- 
Qtda pela Prefeituie ftjnici 
em 14/04/88 aob nO 62342).-

Inscrito no

querimoTto firmado nesta cidade em 
de medldaa e oonfron-taçSea nO 210/88 
pel deBauiu,‘protocolados e mlcicJiJ. 
0 Escrevente Autorizado:. £aj X /y

_______ (HUF)
extraída dc* - ...... w» -______ ^ rtidao de ^sarnento

teimo fls. 109 do Livro B-16, pelo Cartorio do Registro Civil
de comarca de Pedernelraa-SP, acompanhada de requerimento ficado ne^. 
ta cidade em 10/04/68, protocol^doa^e microfllmadoB em lyO^/oB aob^- 
nB 62341, verifice-ae que 
1.933, sob o 
braaileira, i 
Chaine Neme, passando 
0 Escrevente Autorizsdo:
Emals. Czí.38.52 i Est. i

Av.l - Em 14 de Abzil de USí

... JORGE í-âMRO caaou-se aos 20 de Junho
regime da comunhão unlversaljlfi.-tens, com ESTHER NEHE, - 

solteira', de prendas yilha de Jorge Na^ e dacassando a contraente^a asfeár-ie *E3THER NEfC SIMÍO .-

de

^6í^SU7,7D.-
(WF)

saaii*
testamentárla, Sra. ESTHER NEf€ SIMAO, brasileira, do lar, po*
tadora da CI.RQ. nO 3.506.469, filha de Jorge Neme e Chaine N^,- 
aupie qualificada; confoxme se verifica do Foimal de Partilha dado e 
paasado nesta cidade^em 08/04/88 e assinado,pelo W-L Juiz de D^ito- 
supra nomeado, extraído dos autos de Inventario d^ dal^^dos po|
fralBcimento de JORGE processou aob nfi M8/8fí^pelo Carta
rio do 20 Ofício de Juati^jíl^desta comarca,- titulo esse que - 
fal protocolado e micpefiíit^em/14/04/88 aob nB 28342.- Q Escreven- 

^ te Aiit.nrlTBdPi .—7'=^
'Emola. CzS.34.7m$^95ÍEjt.^i9.371,95 t Apt. C2S.6.942,19.-

l*—

(SEGUE m VERSO)
>ri; hr'r\' ^ '?t:' 'ZVreuallzaçào dispotiibíizaaa p.1. Central Regt.-.irador.iS aa lttio«Bis(wvvA,r.=ciisl..inofe''- onr.
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FOLHA ^._MATRiCULA—
40.516 01

verso---- '

hertíBlM mh^RUBENS So3É SIE^O, camerolante,
;:i«'r38 ' íngcrito no CPF/MF. 'oob Zr^C
ülne da oomunhao unlveraal de be^-»--a m l- * g 4,558

vante utorizado;,^---- ^
Emola* Czt.S.ÉtKjOO

♦ • •

^aSá-í^*-

srir “CM ss
Tlywrina y<l
Emols. Cz$.aC6Q6,0p i;

s j Apt. CzS.1.721f20.»
! CWF)

)ntj A,
), ^^2.323,62 1 Apt. C2S.1.721,20.-

Eacravente AütorizBdOt,.,.,:s 

EmolB. CzS.B.eOÊ.OQ í Eet.

<HUF]

(,2.3^,6g:^i'9^* Cz5.1»721,20«-
“ ■ w ^ Z7I7Tr71iE-^^S^^Írir''íStulor^tio^9latram(

a“^/t”afur»B.®o“dS5e»>V- nooto cldaOe.- 0 .BC*n -
'■ venta Autorizados r « i '771 2nE«,1b. n ,;nA..r.iyí%.tr&;g5?3> ! ^P*- C^8a.7ZÍ.Z°«- qmfÍ

F.M.cn.-C.- .n2.1i-------------- -
^;iruamMWMj.aría'5Í:«C«^^^^ 0^/2021 -V2ü:.v:

(huf:

* 4
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2° CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E AN^OS DE BAURU - S. PAULOLivro 2 • Registro Geral

—FOLHA—,• J-MATRiCULA

40.516 02 Ide 19^ftorilBaiiru._?2_de

(Continuação de fla.01)*.#*.
Av.7 . 01» 22 da AbpU de l.-SSB. A vis publica conhecida -

de Janeiro dBl.954.- 0 Escrevante Auturizadoí,
de] 04

r T^^mn

de 11 da AgSato da 1.953.- 0 EgcrevBnfce-Autori2adoj.j^

mo •
p-

'nO 121.

fát£!d9i

Lqua in; CINTRA JUNIOR", por foiça do Decreto-^
0 Esc. Aut.! x:. ri^«RUA DR.

nO 906, de 15 da Dezembro da 1.964.- 7
Au.lO - Em 22 de Abril de 1.SB8. A via pública co

y

ecld
piin

df-
30 de Dezembro de 1.963.-

Av.U - Em 22 da Abril da 1.908, A via P^^lida cM^ciüâ.j^n^Stía 
CLrloa Ftereira", na Vila Jardim Cruzeiro do Sul, paâBOÚ^/dgfMg^r . 
« «RUA DR. ■ JOSÍ RANIERI", por força do ^cieto-Ui i
96Q, de 22 de Outubro de l,965.r ^ Autorizado,,
Aw IP - Em 22 de Abril ds 1.988. Wo terreno nbjeto ^^â^ffétílcula,- 

Íül^cona^ído por RUBEMS 3mt SIMSO E OUTRCS. ccnfoimG^çrocesao nD
10663/73 da Prefeitura Hiniclpal de Bauru, um _

aimnxarifado e aerviçoa, em alvenaria de tijolos, terreo, 
com 2 656,36 metroa quadradoe de ârea canatiuitía, campoato de uma r£ 
ceocão. um eacrltórlo, uma sala de esperç, ura u.c. masculino, um - 

•púmínino uma aala de peçaa, um deposito de ferramentas, box pg,
ra"er:rço1™;.nBirL « box paja'pintui®. ^x pe«-
fiiniiHT‘la um vestiário e um aanitario masculino com box para funca£ fynilarla, um VBB^ano Geraiaí conforme se ve-
?i?íca’da certidão nP 2257/66, expedida pela Prefeituja ‘'^^nic^al^s 
Bbutu aconroanhada de requerimento firmado neste cidade em -1/Q4/W 
a rta CND nO 757965-SeriP A, expBdiáS-^aír*h>19Á34/68 pele 
^"fAPAS.^p^tefolad" ê mícin^uS5^2/D4/88 sob nd 82479.- 0

•Escrevente
Brala. Cz*.1Z.‘^4,31 : EaTciM^Tq^; Apt. Czt.2.4%,66.- (h^q

Imcr/eiJ-iwwA.roçiçlrarto^-üS.cof-iT*! trhVi am 29.'jy.'2021 1â'26;iyVisoaliisiçao distHjnibili/aaa p»>la (Jontral R,gwUa>loiüs d“
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FOLHA _
0Z-. ^

. verso —^_____________________ .
Atf-13-Em*22'de-AbrtlTle-liSafi.'*B'prédio'nfi* 16-36 da:íuB Kiháè-Ge r 
?3Íb ■ tí3 aS.S r3tr=. recebaS 3 -HÍBITE-aE" '
aos-io cl2 Setembro:;dB 1.975 pela Püefeltura Hinicipal *
at-enülipencci -ao xequarido no-processo .nO, 12327/75 da™rconfCríí.a se verifica =cío -.referido,»Habite-8e«, acD|Tpanha^^j9r 
duerimento firmatlb' nea^ia cidade asa 21/04/68, protocciyD#i;g?^ÇoJh 
íílLdoe ém 22yQ476a- sob D Esc. Aut.;
Emols. Cz8.3B,52...í ,Ea^. 02$.10,4a i-:flpt. Cz3.7.,7D.|^ jvlÃwn

MATRICULA __
40.516

____________________ -- ------------------------------------- ---------------------------------------------------- -—-■ ■ .

h iié. Em'23 dè íunbo'de, 1989. Por Eacktura’lavrada em ,01.06.89,iS ísrSrid-.-SI-ílbtáa de anuru, Uvro S12. fi. suoscr.^lo ^
ef 23!óÉÍs9f4‘má-p«íSBdade Lbre ama parte

£ia-'Nc2S*aO.-32a,-32 (estanda incluído o‘usufruto)/a
-JOSè^-SÍf^WQ.' caaado--cor-' t^RIA -APPASECIDA/uê-.'QLI^OXPA SIWAÜ;-'2) tosS^.-JORGE SlSsO. casadp do-n THAIS-SIMDEG G^SSI SIMÃÜ, 3) - MILv- 

■TOW FERUAÍJDO.NEME.SIHÃO, çasado com SOWIA
c 4),--iCL0üIS EÒUARDO N£ME SIM^-easado com E^Afe/mRI«jBAÇA^,
lÃO, .tados,.retró .qualifÍcadQ;K^£5C. AutqrlzadDT^v/e^y-ySQIZZiii
Bttol'arWü£E:'448;74 ■Es><^c2ÍS 121,15 ■' Ã^oe:JlézS

no

RU5l-£m 23*rie Junbayáe 1989. Pelo proprio-^twla aclmá/rEgistráclo,

.praprietíade),:.a/úQUfruto vitalício, sabre .B..èar£e..idBal-cQtr 
.t.é s .75«. do' im^ei .flbje^jSes^ matricula,/cmidi^ao^e^ 
tíèaapai^cerá aérrrsrm^li^u reauf^cia eàpíflB^r^dfw-í.i.dQ^ora 
venta Àutarizod^j, /_~
■Émbis: Kc8S:3Í7,l^^^t7Kcz3 35,^1 Apoa: í^u^^.:6>542

(T ■ __ II 11 I III ------------------ ----------------— ' 7

ÃvilGi Em 23 de Juhhó de 19á'9. ftinda pelo proptioltitulo^.,acimâ.'reQis 
‘tradb'. á dóatíbra: Sra. ESTHER NEME SIMAO,^retro qAaUíi=ada,..impos - 
^SQbre é ■aoaçãb B oieusula dé INALiEWAaiLXOADE, .peiK^et^a/a- 
anos B 'contar da data de escritura. 0 Eac,. Autòí'izadoW./r? JtmZiJÂ.

A .'^03: [yDz|vj;fcD;

n
gnmente
O^Esore
?s'' *

. ‘OLS*

•JLS*Eat: NczS 0,27Emols; NczS 1,08
"h.I?;' Em'26 de outubra' de mj. .Por Eacritura PSbllca. dS Permita, 
vreds eA‘ Q1.Q6;ô9, no io Certorio ri« «otat de Bauru,-avro 612, fl. 

‘’10O,‘subscrita pels Tabelíõn, CsrlOB .R. Felícln; protocoleda e. micrp, 
filmada.sob nO.92.292.am 26.18^,89.• e-parte Ideal corràspendante á

/,

4*

.

5‘i.nrir •Visuâliz-pcác, (lifiporiM:2aiia r..-’lr'il RsqiBlr-.:.'.nv:. l,'*-
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2^ARTÒRJD de f^gistro oe imóveis
■^E ANEíTCS D^BAURU - S.'PAULOLivro 2- Registro Gerat

___MATRÍCULA^ ^-_FOU-lA
40.516 3 Butubra-^—69 .Ratini, 26 de

OE OLIVEIRA SIHSO, com a anuência tíe 3ra. ESTHEyfSEME 5IMA0, tranem, 
tida por permuta, paio valor de NczS 120*492,4^(avallaçaa total do 
imóvel), a ftJILSOW OOHGt SIKAO, casado com THAIÍ SIMÕES GROSSI SIMEd 
MILTON -FEHNANOO NEME SImSOs caoJJíiO com SONlA RaBELLD/DE ANORAOE Slf^S 
e CLOUIS EDUARDO NEME aI^ytO^ CüíCíudü CEW. ELIANE 
rJos retro quallficadoe. O Escrevente Autorizado,

.!.Eflt^ JJCT.Sa2:U16-...■ -JtpOfiy ^z£-69,74

;

CiA .SIMSO./ÍCüa Ri
rwaaMPamáte'

. -•.JLS*Emale: NczS 446(74

rlÀí eSbre a parte ideal correspondente a 75* do ^ovel
obieto deeta amtrlcula, r-íBietrado aob nS simo
do falecijnento da sua beriwficiâria, Sra. £&fWS3i 
ocorrido nesta cidade d© Baur\i-SP aos 28 de Janeiro de 1.994, 

estado civil de viúva, cònfórme se verifica da Certidão 
Óbito extraída do aseejps^tó-^iã^ie, fls. 082 do Livro 
pelo Cartório do RegXáíro^vilSdo Primeiro Subdistrito da 
comarca, que acoirtoaii^^ menciankda petição.- 0 Escrevente
Antcri T , ~

deno C-93,

Apt.R$.0,26.0,36;Ejnol8.R$.l»p4; s

K 19 - Em 09^"d^S»t:S^e 1.994.- Por instrumento particular 

firmado nesta cidade de Bauru-SP aos 26 de 
protocolado e microfilmado aos 09/08/94 sob nS ^ 
imóvel objeto desta matrícula foi por seui* proprietários, 
NILSON JORGE SIMRO, NUSON FERNANDO NENE SIMAO e C 
EDUARDO NEME SJMAO, retro qualificados, dado em locação ao 
"BANCO DO BRASIL S/A.", com aéde süí Brasília~n., inscrito no 
CGC/MF. sob nQ 00.000.000/2010-90,- pelo prazo ie ®5 (cinco) 
anos com início em 01/08/94 e término previsto para 31/07/99,
mediante o aluguel mensal inicial de R$-e.000,00

dia 10 do mês subsequente ao do
dos

de 1.994, 
123.088, o 

, Srs. 
CLOVXÍ

vencimento e sujeito a reajustes tendo por base quaisquer 
índices oficiais fixados pelo Governo, que se ,processarão e 
cada três meses, após decorridos os 12 (doze) primeiros “'ejes 
do presente contrato, o qual oe regerá pelas clausula^ nêle 

^ as partes se obrigam por si, seus
caso de alienação dc

c £SE:GtJJS tJO V3SKSO)

"estabelecidas e, que
sucessores noe.herdeiros.

Visualização disponiba^raila p^a Ceoiral RRflisiiaOofe? ria iruveisow.v.roíilgl-açores.o-ir Trçi.hf)-Vi;i.:ali?.a!.lo 69/2021 1S-2<i:id



FOLHA—MATRICULA
40.516 03

verso
titulo.- Ca queíiquer 

(HVF).-Jimóvel alugado, o terceiro 
Escrevente Autorizado;
Emols.R$-274,87; Apt.R$.54,9'Est.

Av 20 - Em 13 de julho de 2^7- Por toatímoento particular firmado nesU
clda“ de Bauru-SP aos 20 proto^ j3rGE°sÍSãO
aob n® 173.366. devidamente microfilmado, os Srs. NILSON JORGE SIMAO
MILTON FERNANDO NEME SIMÃO e CLÒVIS EDUARDO NEME SIMAO. corac
locadores, e "BANCO DO BRASIL S/A.", como locatário,
renovaram a locação pelo prazo de 05 (cinco) anos ^
término em 01/02/2003. mediante o aluguel mensal inicial d^>t$lJ.9Uü.üU loiiq 
mil reais), pagável até o dia 5® dia do mês subsequ^f 
mediante crédito em conta dos locadores junto a uma d^ 
nesta cidade, e sujeito a reajustes IGP-M, nos moldes^ 
periodicidade anual.- O Escrevente Autorizado 
R. Almagro).

feo dq/vencímento, 
do locatáric 

Ú^iO vigente, cora 
(Antonio C

^i^RS.58:C)5 TOTAL: R$441.76Emols; R$ 290.24 Estado: R$ 76.37 Aposent: R$ 14.^
Av 21 - Em 12 de Julho de 2002.- Por Instrumetíío particular de renovaçãU 
de contrato de loi»çflo predial, firmado nesta cidade de Baum-SP aos 27 de 

maio de 2002, protocolado em 05/07/2002 sob microfilmado, os^Srs. NILSON JORGE SIMAO. MILTON
SIMÃO e CLÓVlS EDUARDO NEME SINtóO. como locadores. e '^CO DO 
BRASIL S/A.”, como locatário, todos retxjo qualificados, renovaram a- prazo de 05 (cinco) anos, a partir de^2/02/2C03 temfino em 01/02/2008. 
mediante o aluguel mensal inicial de RtóttTO.OO (oito mil e cem r^s), pagavei 
até o dia 5® dia do mês subsequente a^o v^imento. mediante credito em conto 
dos locadores junto a uma das \oc^tâno nesta f ^ade. O v^or do
aluguel será reajustado anualm^^íase na
O Escrevente Autorizado (Antomo C. R, Almagro).

R$ 14 j
Slnoreg R$ 58.0C> TOTAL:Emois; R$ 290.24 Estado: Rá 78.:

ía * J

Av22 - Em OI de Julho «^.^OIWrT^or Termo de Aditivo ao Instiurnento 
narticular de renovação de contrato de locação predial, firmado nesto cidade de 
B^ru^P aos 12/05/2004. NiLSON JORGE SIMÍ.O, MILTON 

SIMÀO e CLÒVIS EDUARDO NEME SIMAO, como locadores, e BANCO 
brasil s/a, como locatário, reajustaram o valor do aluguel para o pcnodo dc

_ «í»0iip' fls» na -

Vifualawâo disponíMí^rt:! pela C,entfai Rpgisua lr.«ve^wv.-p.ií«^ç^JorL-.on..5rç ____ ___



® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
^DE BAURU - S. PAULO 

Bauru, 01 de julho de 2004.
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{conttnuaçãc5'HêlIàvp3)................ ...................................................................... ...................
fevereíro/2004 a jaJrieíro/2005, apUcando-se 70% (setenta por cento) dy índic^de

em contrato, fixando-se cm comum acordo 
o :>eriodo mcndonado. Fica ratificado o contrato..«f; 
rh os, cláusulas e condições não expressam^ílíe a^^ado. 
ioíaçào n® 185,270 de 29/06/2004.

or >iecorreção \gactuado 
R$8.505,40>! 
todos os ,scus

adítado^m 
leste

/,ins'

Paulo S^io Martin Garcia Antoni'
\ Escreventes Autoitzados

7
5 InstrumentoAv’.23 - Bm 01 de junho de 2IK)S. Pelo 2^' Termo dè- 

Particular de Renovação de Contrato de Locação Predial, firraádo em Bauru-SP aos 
11/02/2005, NILSON JORGE SIMÃO, MILTON FERNANDO NEME SIMÁO e 
CLÔVIS EDUARDO NEME SIMÃO, c;omo locadores, e BANCO DO BRASIL S/A, 

locatário, m^justarans o vátor do alu^l paia o período de fevereiro/2005como
a janeiro/2006, em S.SSIS^^/ó, conrespondente a 49% do índice de correção 
pactuado no contrato, fixando-sc em comum acordo o valor de R$ 9.000,00 (nove 
rali reais) para o período mencionado, ficando acordado entre as partes que o valor 
locaticio será pago mediante crédito na csjnta n® 10-459-0, junto à agencia 0037-X

nome do Sr. Milton Fernando Neme Sfmão. Fica
. clàusi^s e condições 

'contrato ora 
s><Ie7direito.

Brasido Ban< em
do o contrato ora aditado. era todos os seus 

lÓ expressamente £^lerados neste insLnimento, ' 
aúditado. formando^
Prenotaçâon*'l^^ía4

rai
quaKíntegra 

Rrfo único e indivisível nfeura tooos os 
Íé5i/OS/20Q5. \

lettí auníorAmépdêCastroGerson
Escreventes AutoititMos

\Av.24 Em 17 de fevereiro de 2006. Por autorlzav^-írcOnsí^te da escritura do 

R.26, procede-se a presente a fim de ficar constando que. foi efetuada no prédio 
comercial sob n® 16-38 da nia Minas Gerais, através aprovaçãp-da-ftasfeítura 
de Bauru-SP no processo n® li.0()l/I983. tuna ampliação coijira área de $2.00 

gpdo-OkÇrédio 2.738,38 m“, conforme Certidão n® 1 .<i[78/2005. expedida 
/2005 pèia referida prefeitura, e da C.N.D. n® 003

7

m*, totaliz
006-21023020. 

lada/ que
^2006: R$

em 0
expé^ída em 11/^1/2006 pelo INS.S. referente à obra 
dcompanham olüWo.
75.977,10,^'''^ ^

oju avea
ase de <^culo - índice Sinduscon-SP -

Paulo Sénáo Martin GarciaGerson Biíhraniutti' de Castro 1
Escreventes Autorizados

- segue no verso -

'/isttóltíaçâo íJispotiibliiMaapela Caiitrsl RBafelfadüfus: de Ir.ToveísiWJc.v.rfegistradüres.ür.r.ore.tTrViBualizaHo em 2B/aj/?021 15.2íi:'’fe
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Ay.25 ' Zm 17 de fe^efcixo de 2006. Por autorizaçao constante da escritura do 
R.26. procede-se a presente a fim de ficar constando a «eparaçáo conseewial do 
casal Clovle Ednavdo Neme Slmão e Eliane Maiia Braga Siinão, a qual voltou a 
usar 0 seu nome de solteira EUANB MARIA UPPEL BRAGA b»mcdogada por r. 
Sentença proferida em 30/03/2001. pelo MM. Juiz de Dlreit^a 4® Varapível de 

í>Sr. Dr. Arthur de Paula Gonçalves, transitada em Julgadd, que se
áJ21.822./í)á^ína 186.Bai

JSOU sob u® 0709/2001. averbada à margem do termo
Oficial de Registro Qvil do 19® Subdistrí 

/10/2001. cuja cópia autenticada ac
- Sáo 

^^tulo.âo Livro B-103, 
Paulo/SP

Paulo SérmoNMártin GarciaGerson
Escreventes Autorizados

7
R.26 ' F”» 17 de fevereiro de 2006. Por escritura lavrada aos 27/01/2006.

119/121. do Livro n® (^0. no 3® Tabelião de Notas e de Protestos de Letras 
e 'ntulos de Bauru-SP, NILSON JORGE SIMÀO e sua esposa THAiS SIMÕES 
GROSSI SIMÀO. inscrita no CPF/MF. sob n® 213.968.488-51. domiciliados nesta 
cidade, onde residem na rua Júlio Maringoni, n® 7-21; CLOVIS EDUARDO NEME 
SIMÀO, portador da cédula de identidade RG. n» 2.996.332-1-SSP/SP. domiciliado 
nesta cidade, onde reside na rua Proiessor Luiz Braga, n» 3-25, Jardim Estoril; e 
ELIANE MARIA UPPEL BRAGA tnscitía no CPF/MF. sob n= 213.968.638-18. 
domiciliada rtesta cidade, onde reside na avenida Nossa Senhora de Fátima, n® 4- 
35, apto.41: vei^eram a parte ideal correspondente a 2/3 (dois terços) do 
faoâvel aos condôminos MZLTON FERNANDO NEME SIMÃO, portador da cédula 
de Idenüdade RG. n® 3.182.373-7-SSP/SP. casado no reg 
universal de bens. euites da vigência da Ld Federal n® 6.51

mÃO, Inscrita no CPF/MF. so

a~-eqmunháo 
1977. com\8ÔNlA 

n® 213.968.'08-65,E 8
Jc, onde residem na rua Dr AntôniK.Prudente. 4-69.

s e quinze 
sdor venal

RABEU^JXB-tfiaS^
domieifi^os nesta cid

Estoril. pelo prç^o de 1.415.576.22 (um milhão. quaGbe-
e seis reais e vinte e dois centaro^ 
125.33. Prenotação n® 194.916, ^

J
mil. quinhentos e s^ni 
proporcionaJ/Sd^^"’^:®

«x.

GaixrlaPaulo SéPEio Miitrox.J3erac»i Benlw
Escreventes Autorizados

Av.27 - Em 29 de novembro do 2012. Por Instrumento ParticuLvr de Renovação 
de Contraio de Loi:açào Predial. íjrmado em Bauru-SP. aos 01/06/2007. os 
loeadores MILTON FERNANDO NEME .SIMÃC e sua esposa SÔNIA R^BELLO DE 
ANDRADE SIMÀO. e o locatário BANCO DO Bl^SIL S/A. formalizaram a 
RENOVÀÇÀO do prazo do contrato de locação do imóvel objeto desta 
matricula, re^stjado sob n® 19 e aditado pelas Avs. 20, 21, 22 e 23, pelo prurm do

- continua na fcíha n® 05 -

Viatwlizaçâo dispofliWaaaa pela Central Rsgisiradi/re? se l»n-jva«sivftvw.'«çie(f*3oras.tnr..>rg.br>-ViBüalííarto oii':2ft.'09/il<l21 tS;26:'IS
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Bauru. 29 de novembro de 2012

Livro n.® 2 - Registro Geral
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40.516 05

05 (dncojlnos, a partir de 02/02/2008 e com termlno.em 

o alugue) mensal Inicial de R$13.000,00 (treze mU reais), pagavel ate o dia 5 dtó 
útU do mSs subsequente ao do vencimento, mediante ‘^•^dito^.coota dos 
locadores n« 10.459-0 junto a agencia Ü037-X do locatário iii^tó^dadeT^ido
r^^^u^So anualmente.’ com basl oa varta.çâo do IGP-M f

^ ‘ parte Integrante, para todos os fins e eí^os de direito, ao
contüiua em pleno ’4gor e subsistente e^todas as éuas

Hate aitM^do.
esse que fica fazen^
rr^IÍusuSondlçôes e em tudo o que ndo foi expressa, 
Prepo^çâo n* .Ai9 de 30/10/2012.

<3/
;

Paulo Sèrao Martin GarciaGil >mo Pereira Rsereventes Autorizados

ANDRADE SIMÂO, e o locatário BANCO DO BRASIL S/A. fonn^
do prazo do contrato de locação do imdvel objeto desta

matrícula, registrado sob n« 19 c adiwdo pelas Avs. 20. 21. 22, 23 « 27, ^1 
prazò de 05 (cfiico) anos. a partir de 02/02/2013 e com termino era 01/02/2018 
mediante o alugud mensal inicial de R$19.000.00 (dezenove mil reras). P^ayel 

dia 5“ útil do mês subsequente ao do veucímento. mediante credito em
10 459-0 lunto a agencia 4776-7 do locatáriojresíaxid^e. sendo

variaçáo do IGP-M derferiodo; insíl^mento
efeitos de direito, do 
oíe em todas

até o
dos locadores n°
reajustado anuaimente. com base na 
esse que fica fazendo parte integrante. par.a todos os 
instrumento referidçg que,continua em pleno vigor e aubsi

ondições e em tudo o que não lei expi^

.s e
suas 

ite alterado.cláusulas 
çãó n® 297/^21 de 30/10/2012.

dem^
Preiio1

Paulo ScJílo Martin GarciaGil^ffo Pen Escreventes Autorizados
Av29 - Em i rS julho de 2016. Por Insjxíimentp Pm-ticuiai

K/ _o 1QC1A iQfifi 0001-3 firmado em Bauru-SP, aos

■ - Segue no verso -

;

'J,B(>oniüí,«5í> tK^a C«nb-«l Riíaír.íra.1o«3 de t>t.ove.s>.v%v*-.W8"aaQfes.orr,si^.t'f)-ViSbf^:riatio iS:26;-i9v^oslizuçáo
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formalizaram ^
pelas averbaç es n® 2\ 
08/07/2016. )/7

9, e aditado
297.036 de

ocki contrato de Locação registrado sob n 
22, 23, 27 e 28. Prònotação n®

9

Paulo Sértio Martfij Garcia 
Oflml SubstitutoUtóífirKbara Miranda

E3CiHi'ctn&'?(uliÃri2ado
lèaOsE^-Eni oéide março de 2019. Por Escritura laxírada aos 24/01/2019, 
páSnS%5^ do Ijvro 1116 do 3® Tabelião de Notas e Protesto de Letras e 
TOtulos de Bauru-SP. MILTON FERNANDO NEME SIMÀO e sua esposa SONIA 
RABELLO DE ANDRADE SIMÀO. empresários, venderam o imóvel para 
PRATA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ n® 46.138.251/0001-38, sediada em

Xingu, n® 4-21, Higíenopolls. pelo preço de R$3.080.000.00 
nta mil reais). Valor Tributárioj^5.91^700.57. Prenotação 
í/2019. N

Bauru-SP, na R\ia 
(três milhões e oitj 

de 20^n°

GersonJíeÇdnutti de CastroGill erto Pereí.
Escreventes AutorizadosZ

R,31 - Em 14 de outubro de 2020. Por instrumento de Cédula de Crédito 
Bancário n° 0000391915. emitido em Bauru-SP aos 01/10/2020. acompanhada 
de Aditivo firmado em Bauru-SP aos 02/10/2020. o imóvel avaliado em R 
$2.997.000.00. foi por PRATA CONSTRUTORA LTOA. CNPJ n® 46.138.251/0001- 
38 NIRE/JUCESP n® 35200879579, dado em hipoteca de 1® (primeiro) grau. 
ao BANCO BRADBSCO S/A. CNPJ n® 60.746.948/0001-12, NIRE/JUCESP n® 
3530027795, sediado em Osasco-SP. na cidade de Deus. .s/n. Vila Yara, por sua 
agência: 02771 - PRIME BAURU, ern garantia do finan. lamento destinado ao 
custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, peiíodo/safra 
2020/2021. concedido à ERICO DE 0LIVT:IRA BRAGA. Rvt n® 4.777.568-3- 
SSP/SP e CPF n® 436.992.518-53. e sua esposa SONIA MARIA BAROSA 
FRANCISCATO BRAGA, RG n® 4.900.862-0-SSP/SP e CPF n® 015.133.028-09. no 
valor de R$1.600.000.00 (um milhão e seiscentos mil reais), pagável na praça de

à laxâ deBauru-SP. em uma única pai-cela com vencimento aos 18/09/2022.
efetivos de ô.SOOC/'^ ao ano c 0,526% ao mês. Foi apresentada pelajuros

garantidora a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e a Dívida da União, emitida pela Secretaria da Rcoeita 
Federal do Brasil - Ministério da Fazenda aos 10/10/2020. válida até

- continua na foiha 6 -

VhaiaiUaiVÍ''-’ ciiftponibít-Bfia O-fili-ai Ceçls-iradonis r,;i ■' fcn-. ?a/'-j9/'202i i5;
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Bauru, 14 de outubro de 2020.

Livro n.^ 2 - Registro Geral
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08/04/2021, código de controle da certidão: 715B.1B40.938E.3' 
cláusulas condições e obrigações constantes no titulo. Prenotaçà<ín® 342.93íyde 
07/10/2020.
Selo Digitei' 11263

. Demais

.10000000216553209.

Pedro Paulo Vieira da Cunha Mottaa Serotini
Escreventes Autorizados

R.32 - Em 14 de outubro de 2020. Por instrumento de Cédula de Crédito 
Bancário n® (X)00391922. emitido em Bauru-SP aos 01/10/2020, acompanhada 
de Aditivo firmado em Bauru-SP aos 02/10/2020, o Imóvel avaliado em R 
$2.997.000,00, foi por PRAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n« 46.138.251/0001- 
38. NIRE/JUCESP n® 35200879579, dado em hipoteca de 2® (segundo) grau. ao 
BANCO BRADESCO S/A, CNPJ n® 60.746.948/0001-12, NIRE/JUCESP n® 
353002779.5, sediado em Osasco-SP, na cidade de Deus, s/n, Vila Yara, por sua 
agência: 02771 - PRIME BAURU, em garantia do financiamento destinado ao 
custeio pecuário, aquisição e manur.ençáo de animais bovinos, período/safra 
2020/2021, concedido â ERICO DE OLIVEIRA BRAGA. RG n® 4.777.568-3- 
SSP/SP e CPF n= 436.992.518-53. e sua esposa 30NÍA MARIA BAROSA 
FRANCISCATO BRAGA. RG n® 4.900.862-0 SSP/SP e CPF n® 015.133.028-09. no 
valor de R$1.600.000,00 (um mllháo e seiscentos mil reai.s), pagável na praça dc 
Bauru-SP, em uma Cínica parcela com vencir.n»:;n.to aos 15/09/2022, á taxa de 
Juros efetivos de 6.5000% ao ano e 0,526% ao mês. Foi apresentada pela 
garantídora a Certídáo Positiva com Efeitos de Ne^^ativa de Débitos Relaüvt^ a 
'iributos Federais e a Díyída da União, emitida iiela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil Ministério da Fazenda aos 10/10/2020. válida até 
08/04/2021, código de controle da certidão: 715B,l£?40.938E 
cláusulas condições e obrigações constantes no título. Prcnoi 
07/10/2020.
Selo DígííaL 1126.

6. mais 
ao n® 342.^1 de

0000000216555205.

Pedro.Paulo Vieiiaáa Cunha MottaSerotini
Escreventes Autorizados

R.33 - Em 14 d« outubro de 2020. Por Instrumento de Cédula de Crt<llto 
Bancário n® 0000392035, acompanhada de Aditivo firmados em Bauru-SP aos

■ segue no verso -

Ví^uaJizaçâo dj5*püní!3Ü'í:5^i Contrai RoglFtraloiTí» dc om;29'0íi/202i



í5

1

MATRICULA

40.516
fOUlA

06
VERSO

02/10/2020, o imóvel avaliado em R$2.997.000,00. foi por PRATA 
CONSTRUTORA LTDA. CNPJ n** 46.138.251/0001-38, NIRE/JUCESP n« 
35200879579, dado em hipoteca de 3« (terceiro) grau. ao BANCO BRADESCO 
S/A. CNPJ n» 60.746.948/0001-12, NIRE/JUCESP 3530027795, sediado em 
Osasco-SP, na cidade de Deus. s/n. Vila Yara, por sua agencia: 02771 - PRIME 
BAURU, em garantia do financiamento destinado ao custeio pecuário, aquisição 
e manutenção de animais bovinos, periodo/safra 2020/2021, concedido à 
ERICO DE OLIVEIRA BRAGA. RG n® 4.777.568-3-SSP/SP e CPF n® 436.992.518- 
53. e sua esposa SONIA MARIA BAROSA FRANCISCATO BRAGA, RG n« 
4.900.862-0-SSP/SP e CPF n® 015.133.028-09. no valor de R$800.000.00 
(oitocentos mil reais), pagável na praça de Bauru-SP, em uma única parcela 
com vencimento aos 22/09/2022, à taxa de juros efetivos de 5.5000% ao ano e 
0,447% ao mês. Foi apresentada pela garantidora a Certidão Posiüva com 
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida da 
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Fazenda aos 10/10/2020. válida até 08/04/2021. código 
certidão: 715B.1B40.938E.30E6. Demais cláusulas con^içèes e obri^çòes 
constantes no título. Prenotação n® 342.932 de O7/lO/2O5í0r /
S^Digitot 11263

io da 
controlb da

100021655/201.

."áerotinl T7 Paulo Vieira da Uunna Motta
Escreventes Autorizados

Vtsualiiasão polaCerdrsiResisvs^as 'le lnuven-ikWA i'«g.4rAj‘a'-.sú<ir.vg.lMl-Vtsi.‘ )lu:ctdo6n,.^9/0(j/202i)
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PREFEITURA 1)0 MUNlCtPK) DE BAURU

Estado de São Paulo
K SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
í Rua Raposo Tavares rf 8-38 - Vila Santo Antônio - CEP 17013-031

Fone(14)3214-4301m
Justífícativa

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

Educação Básica da cidade, nas etapas de Educação Infantil e 

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)], 

Ensino Fundamental (8763) e Centros Educação de Jovens e Adultos (402),

Ensino Fundamental.

em coexistência

com as redes estadual e particular.
Secretaria Municipal da Educação encontra-se com uma necessidadeAtualmente a

de possuir um local para guardar as 29 viaturas do total de 33 viaturas que pertencem a esta 

Secretaria Municipal da Educação, sendo 10 ônibus, 05 micro-Ônibus, 11 caminhões baú, 02 

caminhão de manutenção elétrica. Essas viaturas estão alocadas em regionaisvans e 01
administrativas, e conforme cópia em anexo, está ocorrendo vandalismo danificando e

depreciando o patrimônio.

Com 0
a aquisição do imóvel localizado na 

matrícula 40.516 nesta cidade de Bauru/SP.

objetivo de sanar este problema de vandalismos e depreciação do patrimônio

Rua Minas Gerais, 16-38, Jardim Cruzeiro do Sul,

Bauru, 28 de outubro de 2021.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária Municipal de Bauru



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo 

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

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

-iâmâ. r

I ISeCTetoVió Murtlcipo! 
da Educação de Bouru

14-3214-4301

Bauru, 16 de Novembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Leandro Dias Joaquim 
Secretário Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Obras do Município de Bauru/SP 
Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Bauru/SP.

Processo n" 163.434/2021
Assunto: Desapropriação, avaliação e aquisição de imóvel.
Ref: Localizado à Rua Minas Gerais, n° 16-38, Jd. Cruzeiro do Sul.

Segue para conhecimento e avaliação com a maior brevidade possível.

Infonno ainda que há registro na matrícula do imóvel, n° 40.516, fls. 05 
verso, fls. 06 e fls. 06 verso, de hipotecas de 1°, 2° e 3° graus, datadas de 
14/10/2020. Todas elas devem ser mencionadas em eventual termo de acordo a ser 
firmado entre as partes e, em tese, não configuram um obstáculo insuperável à 
desapropriação, podendo ser definida no momento oportuno pela Secretaria de 
Negócios Jurídicos a melhor saída técnica para sua quitação e pagamento da 
diferença de valor aos proprietários do referido imóvel.

Atenciosamente.
f: •

fl'
V ./

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 
Secretária Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Obrast

% , '

Bauru, 29 de novembro de 2021.

À DPPST

A/C Bruno Sandre Porto

Assunto: Avaliação de imóvel para aquisição pela Secretaria de Educação 

Processo n° 164.434/2021 •

Na análise da matrícula n° 40.516 do 2° O.R.I. verificou-se que o imóvel 

possui hipotecas de 1° a 3° grau, como descrito a seguir:

• Hipoteca de 1° (primeiro) grau ao Banco BRADESCO S/A:
Financiamento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mll reais), pagável na 

praça de Bauru-SP, em uma única parcela com vencimento em 18/09/2022;

• Hipoteca de 2° (segundo) grau ao Banco BRADESCO S/A:
Financiamento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), pagávej na 

praça de Bauru-SP, em uma única parcela com vencimento em 15/09/2022;

• Hipoteca de 3° (terceiro) grau ao Banco BRADESCO S/A:
Financiamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), pagável na praça de

Bauru-SP, em uma única parcela com vencimento em 22/09/2022.

Nas três hipotecas é informado na Matrícula que o valor do imóvel avaliado é • 

de R$ 2.997.000,00 registrado em quatorze de outubro de dois mil e vinte, enquanto 

0 valor somado dos três financiamentos é de R$ 4.000.000,00.
Considerando que a aquisição do imóvel è de urgência pois a intenção da 

Secretaria de Educação é de utilizar o orçamento desse ano para tal ato 

administrativo, e considerando que possuímos mais três Processos da Secretaria de 

Educação para aquisição de imóveis com a mesma urgência (P.A. 164.843/2021, 

179.281/2021, 179.843/2021), e 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,

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

f Secretaria Municipal de Obrasf

retrabalho destes servidores, seguindo os princípios da Administração Pública 

conforme artigo 37° da Constituição Federal, temos os seguintes questionamentos 

que deverão ser encaminhados para a Secretaria de Negócios Jurídicos:

1. O imóvel poderá ser adquirido com as hipotecas supracitadas?

2, Caso 0 financiamento não seja pago, o credor poderá solicitar o imóvel de 

garantia? Se a resposta for positiva, é recomendável a aquisição do mesmo 

considerando esse risco?

Caso 0 imóvel não tenha nenhuma restrição para a sua aquisição, 

encaminhá-io para esta seção. Caso não tenha tempo hábil para sua aquisição até o 

final desse ano ou impossibilidade de sua aquisição, encaminhar para a Secretaria 

de Educação para conhecimento do parecer jurídico e continuidade do Processo.

' * I ■

Eng. José WTlsoa de Macèdo Junior
CREA: 5069007965 Mat: 32634 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Página 2 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Obras

4
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^uno Sandre Porto-Mat. 30,406 
Dir. Divisão de Projetos Públicos 

e Serviços Técnicos 
Secretaria MupiciDal de Obras-PMB
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jL , Oií. OC)
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^ K. t>a

Av.: Dr° Nuno de Assis, 14-60, Jd. Santanna, Bauru/SP - CEP: 17020-310 
Fone: (14) 3235-1411 e-mail: obras{gbauru.sp.gov.br

Preserve o Meio Ambiente
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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; 163.434/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Gestão de Finanças na 

Educação
Assunto: Desapropriação, avaliação e aquisição do imóvel localizado na Rua 

Minas Gerais, 16-38, Jardim Cruzeiro do Sul, Bauru/SP.

Ao Doutor Diretor da Procuradoria do Patrimônio imobiliário.

Às folhas 04/15 está juntada cópia da matricula 40.516, do 2° 

Oficial de Registro de imóveis de Bauru, que descreve UM TERRENO sem 

benfeitorias e de domínio pleno, correspondente a quadra 15, do loteamento 

denominado VILA JARDIM CRUZEIRO DO SUL, cadastrado na Prefeitura 

Municipal sob n° 3/138/1, com a área de 7.744,00 metros quadrados, medindo 

88,00 metros em cada uma das quatro faces, que fazem frente para a Rua 13, 

quarteirão 16, lado par; Rua 04, quarteirão 04, lado impar; Rua 14, quarteirão 16, 

lado ímpar; e rua 05, quarteirão 08,lado par. Proprietários Jorge Simão. Registro 

anterior Transcrição 11.831.
A Rua 13 passou a denominar-se Rua Minas Gerais. A Rua 

14 passou a denominar-se Rua Capitão Alcides. A Rua 04 passou a denominar-se 

Antônio Cintra Júnior. A Rua 05 passou a denominar-se Rua Carlos Pereira e

depois Rua Dr. José Ranieri.

tee»
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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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 32-70, Vila Aeroporto, Baaru/Si’, CEP 17012-432

Uma imagem da testada do imóvel:
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Continuando na análise da matrícula.
Conforme averbação 12, em 22 de abril de 1988, no terreno 

objeto desta matricula foi construído por RUBENS JOSÉ SIMÂO E OUTROS, 

conforme processo n° 10663/73 da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio 

próprio para oficina, almoxarifado e serviços, em alvenaria de tijolos, térreo com 

2.656,38 metros quadrados de área construída, composto de uma recepção, um 

escritório, uma sala de espera, um W.C, masculino, um W.C feminino, uma sala de 

peças, um depósito de ferramentas, box para serviços, uma sala de máquinas, um 

box para pintura, um box para funilaria, um vestiário e um sanitário masculino com 

box para funcionários, que recebeu o número 16-38 pela Rua Minas Gerais; 

conforme se verifica da certidão 2257/86, expedida pela Prefeitura Municipal de 

Bauru, acompanhada de requerimento firmado nesta cidade em 21/04/88.

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
Araújo Leite, 12-70, Vila Aeroporto, Baiiru/SP, CEP 17012-432

Conforme averbaçâo 13, em 22 de abri de 1988, o imóvel 

construído recebeu o HABITE-SE n® 421, expedido aos 10 de setembro de 1975, 

pela Prefeitura Municipal de Bauru em atendimento ao requerido no processo 

12327/75.
Conforme averbaçâo 24, em 17 de fevereiro de 2006, foi 

efetuada no prédio comercial sob n° 16-38 da rua Minas Gerais, através de 

aprovação da Prefeitura de Bauru, no processo 11.001/1983, uma ampliação com 

a área de 82,00m^, totalizando o prédio 2.738,38m^, conforme Certidão 

1.078/2005, expedida em 02/12/2005.
Conforme Registro 30, em 08 de março de 2019, por 

escritura lavrada aos 24/01/2019, páginas 365/368 do Livro 1116 do 3° Tabelião de 

Notas e Protestos de Letras e Títulos de Bauru/SP, o imóvel foi adquirido por 

PRATA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ n® 46.138.251/0001-38, sediada em Bauru/ 

SP,na Rua Xingu, 4-21. Higienopolis, pelo preço de R$ 3.080.000,00.
Conforme Registro 31, em 14 de outubro de 2020 o imóvel 

avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA dado em 

hipoteca de 1° grau ao BANCO BRADESCO S/A.

Conforme Registro 32, em 14 de outubro de 2020, o imóvel 

avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA dado em 

hipoteca de 2° grau ao BANCO BRADESCO S/A.

Conforme Registro 33, em 14 de outubro de 2020 o imóvel 

avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA dado em 

hipoteca de 3® grau ao BANCO BRADESCO S/A.

No dia 27 de setembro de 2021 foi emitido o Atestado de 

Valor Venal do imóvel situado na Rua Minas Gerais, 16-38, LA...T Q15 JC SUL, 

identificação municipal 30139001, que encontra-se lançado na Prefeitura de Bauru 

constando como proprietário PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 

46.138.251/0001-38. Consta área territorial de 7.744,OOm^, área construída de 

2.738,38m^ com valor venal territorial de R$ 3.471.867,52, valor venal predial de 

R$ 2.899,464,52 e valor venal total de R$ 6.371.332,04, conforme folha 03.

4



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. Professora Maria do 

Carmo Monteiro Kobayashi solicitou à imobiliária TOP IMÓVEIS a avaliação do 

imóvel localizado na Rua Minas Gerais, 16-38, Jardim Cruzeiro do Sul, Bauru/SP, 

tendo a imobiliária realizado a avaliação de folha 02, no valor de R$ 5.500.000,00 

(cinco milhões e quinhentos mil reais), em 30 de setembro de 2021.

Em 28 de outubro de 2021 este processo administrativo teve 

início com o requerimento de folha 01/17 da Gestão de Finanças na Educação.

Em 28 de outubro de 2021 a Secretária Municipal de 

Educação de Bauru, Professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi juntou a 

Justificativa de folha 18, na esclarece a necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação de possuir um local para guardar as 29 viaturas do total de 33 viaturas 

que pertencem a esta Secretaria Municipal da Educação, sendo 10 ônibus, 05 

micro-ônibus, 11 caminhões baú, 02 vans e 01 caminhão de manutenção elétrica. 

Essas viaturas estão alocadas em regionais administrativas, e conforme cópia em 

anexo, está ocorrendo vandalismo danificando e depreciando o patrimônio.

Com o objetivo de sanar este problema de vandiismos e 

depreciação do patrimônio a aquisição do imóvel localizado na Rua Minas Gerais, 

16-38, Jardim Cruzeiro do Sul, matrícula 40.516 nesta cidade de Bauru/SP.
A justificativa de folha 18 esclarece a necessidade 

administrativa, mas não esclarece porquê somente o imóvel escolhido atende a 

necessidade administrativa, inviabilizando a licitação em respeito ao Princípio da 

Isonomia.

EXTRATO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA

ELETRÔNICO

Com todo esse expediente pronto, o processo foi procolizado 

em 04 de novembro de 2021, sendo remetido ao Gabinete da Exma. Prefeita 

Municipal de Bauru, mas esta movimentação não consta dos autos, mas consta

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

do extrato de acompanhamento do sistema eletrônico que se junta com esta 

manifestação.
Em 05 de novembro de 2021 consta que a Secretária de 

Educação esteve no Gabinete da Prefeita Municipal e levou o processo 

administrativo em mãos. Conforme extrato de acompanhamento do sistema

eletrônico que se junta com esta manifestação.
Em 16 de novembro de 2021 o processo foi remetido á 

Secretaria de Obras. Aqui já temos a movimentação também documentada à folha 

19 deste processo administrativo.
O processo foi remetido pela Professora Maria do Carmo 

Monteiro Kobayashi ao Secretário Municipal de Obras, Engenheiro Leandro Dias 

Joaquim para ser avaliado. Alertou sobre as hipotecas e esclareceu que não 

seriam um obstáculo à desapropriação.
O Secretário Leandro Dias Joaquim recebeu o processo e o 

encaminhou para o Engenheiro Bruno Porto, que o encaminhou ao Engenheiro 

Wilson/Júlio para avaliação (fl. 19 verso).
Em 29 de novembro de 2021, às folhas 20 deste processo os 

Engenheiros José Wlson de Macedo Júnior e Júlio César Rodrigues Gonçalves se 

manifestaram apontando a existência das três hipotecas que mencionam o valor 

do imóvel como sendo de R$ 2.997.000,00, mas que somadas atingem o valor de

R$ 4.000.000,00.
Consideraram os dois Engenheiros:

"... a aquisição do imóvel é de urgência pois a intenção 

da Secretaria de Educação é de utilizar o orçamento desse ano para tal ato 

administrativo, e considerando que possuímos mais três Processos da 

Secretaria de Educação para aquisição de imóveis com a mesma urgência 

(P.A. 164.843/2021, 179.281/2021, 179.843/2021), e considerando que o 

procedimento para a aquisição de imóvel pela Prefeitura envolve vários 

servidores públicos municipais e Secretarias, o que demanda serviços

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

técnicos e tempo, com o propósito de evitar o retrabalho destes servidores, 

seguindo os princípios da Administração Pública conforme artigo 37 da 

Constituição Federal, temos os seguintes questionamentos que deverão ser 

encaminhados para a Secretaria de Negócios Jurídicos:

1) O imóvel poderá ser adquirido com as hipotecas

supracitadas?
2) Caso o financiamento não seja pago, o credor poderá 

solicitar o imóvel de garantia? Se a resposta for positiva, é recomendável a 

aquisição do mesmo considerando esse risco?”

Em 30 de novembro de 2021 o processo foi encaminhado à 

Secretaria dos Negócios Jurídicos pleo Engenheiro Bruno Sandre Porto, Diretor 

da Divisão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos da Secretaria Municipal de 

Obras (fl. 21).

O processo foi recebido na Secretaria dos Negócios 

Jurídicos pelo Procurador Jurídico, Dr. Daniel Moyses Barreto, que é Diretor da 

Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que o encaminhou ao Diretor 

do Departamento da Procuradoria Geral, Dr. Marcelo Barros de Arruda Castro (fl.

21).
Hoje, dia 03 de dezembro de 2021, sexta-feira, o Dr. Marcelo 

encaminhou o processo com urgência para a Procuradoria do Patrimônio 

Imobiliário para com urgência serem respondidos os questionamentos de folhas 

20 verso dos Engenheiros José Wilson de Macedo Júnior e Júlio César Rodrigues 

Gonçalves.

O processo foi recebido na Procuradoria do Patrimônio 

Imobiliário pelo Dr. Daniel, que o encaminhou ao Procurador Jurídico Maurício 

Pontes Porto.

Hoje, as 14h05min recebi este processo.

7
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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

Este, 0 relato e análise do necessário.

As três hipotecas constantes do Registro 31, Registro 32 e 

Registro 33 da matrícula 40516 já era de conhecimento da Secretária Municipal de 

Educação, Professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, que previamente já 

havia sobre elas se manifestado às folhas 19:

“Informo ainda que há registro na matrícula do imóvel, n^* 
40.516, fis. 05 verso, fis. 06 e fis. 06 verso de hipoteca de 2° e 3*^ graus, 
datadas de 14/10/2020. Todas elas devem ser mencionadas em eventual 
termo de acordo a ser firmado entre as partes e, em tese, não configuram um 

obstáculo insuperável à desapropriação, podendo ser definida no momento 

oportuno pela Secretaria de Negócios Jurídicos a melhor saída técnica para 

sua quitação e pagamento da diferença de valor aos proprietários do 

referido Imóvel."

Pois bem. as hipotecas nâo configuram um obstáculo a 

aquisição, pois o gravame pode ser pago com o valor da desapropriação e, o que 

sobrar ser entregue ao proprietário como indenização.

Contudo, no presente caso os Engenheiros José Wilson de 

Macedo Júnior e Júlio César Rodrigues Gonçalves aventaram a possibilidade do 

valor do imóvel, a ser pago a título de desapropriação, ser insuficiente para a 

quitação das três hipotecas.

Então não é o fato de ter hipoteca que impediría a 

desapropriação, mas sim o fato de que o imóvel valeria menos do que o valor das 

hipotecas.

Conforme previsto no Código Civil:

8
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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

Art. 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constítuti 

outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de 

outro credor.

A primeira hipoteca concedida é a de primeiro grau, a 

segunda é de segundo grau e a terceira é de terceiro grau.
As hipotecas são registradas para se evitar que alguém 

alegue delas não ter conhecimento, conforme artigo 54, da Lei Federai n° 13.097, 

de 19 de janeiro de 2015. Constando da matrícula, ninguém pode alegar que não 

sabia.
Em caso de aiienação do bem o credor hipotecário de 

primeiro grau terá seu crédito integralmente satisfeito primeiramente e apenas 

eventual saldo atendería ao crédito dos demais credores e, sobrando algum

dinheiro, o proprietário receberia.
Porém, no caso concreto, além de não sobrar dinheiro ainda

sobrará débito a ser pago.
Nessas condições, deverá ser liquidado junto ao credor 

BANCO BRADESCO SA qual o débito ainda existente das três hipotecas para se 

saber se é maior ou menor do que o valor de mercado do imóvel, evitando-se que 

o Município de Bauru adquira uma divida junto com o imóvel ao desapropriá-lo.
Acreditamos ter esclarecido as dúvidas dos Engenheiros da

Secretaria de Obras.
Considerando a observação de urgência, desde já iniciamos 

uma minuta de Decreto de Desapropriação por Utilidade Pública e Termo de 

Desapropriação, com o objetivo de otimizar o tempo.
Observamos, por oportuno, que estes autos devem ser

instruídos com:
1) Avaliação do imóvel a ser desapropriado.

9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

2) Justificativa da Secretária Municipal de Educação da 

escolha específica do imóvel, esclarecendo porque só ele atende as necessidades 

públicas, inviabilizando a impessoalidade na escolha.

3) Certidões negativas do atual proprietário.

4) Certidão de medidas e confrontações com coordenadas e

ângulos internos, área de superfície.

5) Certidão de uso do solo esclarecendo que o imóvel poderá 

ser utilizado como estacionamento dos veículos mencionados na justificativa.

6) Memorial descritivo do imóvel,

7) Empenho do valor a ser pago na desapropriação.

8) Autorização da Prefeita Municipal.

Minha orientação jurídica é para que não se adquira o imóvel 

sem que haja a necessária segurança jurídica de todas as situações envolvendo o 

negócios, mas considerando a urgência determinada, as minutas que seguem 

foram elaboradas com as informações disponíveis neste processo administrativo, 

que a nosso ver são insuficientes, mas considerando a urgência, segue para 

análise superior.

Este 0 parecer que submeto à apreciação superior.

Bauru, 03 de dezembro de 2021.

Mauríció Pontes Porto 
Procurador Jurídico do Município de Bauru 

OAB/SP 167.128 - Matricula 27.627
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Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

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

f

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” do Decreto-Lei Federal n® 3.365, de 21 de 

junho de 1941, mais o que consta no processo administrativo n® 163434/2021

DECRETA

Fica declarado de utilidade pública, para fins de 

desapropriação a ser promovida pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via 

amigável ou judicial, o imóvel registrado no 2° Oficial de Registro de Imóveis de 

Bauru, matriculado sob n° 40.516.

Art. 1®.

A desapropriação destina-se a suprir a a necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação de possuir um local para guardar as 29 viaturas 

do total de 33 viaturas que pertencem a esta Secretaria Municipal da Educação, 

sendo 10 ônibus, 05 micro-ônibus, 11 caminhões baú, 02 vans e 01 caminhão de 

manutenção elétrica. Essas viaturas estão alocadas em regionais administrativas, 

e conforme cópia em anexo, está ocorrendo vandalismo danificando e 

depreciando o patrimônio. Com o objetivo de sanar este problema de vandalismos 

e depreciação do patrimônio a aquisição do imóvel localizado na Rua Minas 

Gerais, 16-38, Jardim Cruzeiro do Sul, matrícula 40.516 nesta cidade de 

Bauru/SP.

Art. 2®.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

O imóvei foi avaliado pela Secretaria Municipal de Obras em 

__ (valor por extenso)
Art. 3°.

no máximo R$

Houve autorização da Excelentíssima Prefeita Municipal de 

do processo 163.434/2021 e reserva de verba à folha
Art. 4°.

Bauru à folha 

mesmo processo administrativo.

do

O proprietário se compromete a quitar as três hipotecas ao 

BANCO BRADESCO existente sobre o imóvel até a data da lavratura da escritura.
Art. 5°.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 6°.

de 2021.deBauru

SUÉLLEN SILVA ROSIN 

PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU

f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
t Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

Processo 110949/2021 e 45904/2014

TERMO DE ACORDO DE 
DESAPROPRIAÇÃO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU E

Pelo presente instrumento e na melhor forma de 
direito, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob no 46.137.410/001-80, 
localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, Bauru, São Paulo, neste ato 
representado peio Secretário dos Negócios Jurídicos, Dr. Gustavo 
Russignoli Bugalho e do outro PRATA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ n° 
46.138.251/0001-38, sediada em Bauru/SP,na Rua Xingu, 4-21. 
Higienopolis, representada neste ato por

, têm entre si justo e acordado o que
mutuamente aceitam, a saber:

1. O Município de Bauru, através do Decreto n^
______ , de
0 imóvel registrado na matrícula 40.516 do 2° Oficial de Registro de 
Imóveis de Bauru.

de de 2021, declarou de utilidade pública

2. Efetuada a proposta pelo Município, fica acordack)
0 pagamento do valor de R$ _______
indenização pela desapropriação do imóvel, que será pago de uma 
só vez no ato da iavratura da escritura.

.) como

3. O desapropriado dá plena quitação de qualquer 
indenização que possa existir da Prefeitura Municipal de Bauru 
relação ao imóvel acima descrito, objeto do processo administrativo 
n° 163,434/2021. Assim, não poderá cobrar qualquer valor a título 
de juros, correção monetária e outras despesas que possam surgir 
relativas à desapropriação.

em

4. O desapropriado se compromete a comparecer no 
Tabelionato de escolha do Município para a Iavratura da escritura de 
desapropriação amigável munidos de toda a documentação 
necessária tão logo comunicados pelo Município, que arcará com as

13
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Procuradoria do Patrimônio Imobiliário

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

I

despesas da lavratura da escritura de desapropriação e seu 

respectivo registro.

5. As dívidas tributárias municipais existentes em 
nome 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 quitar as três 
hipotecas registradas na matricula até a data da lavratura da 

escritura.

As partes elegem o foro da cidade de Bauru para 
dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e do 
cumprimento do presente acordo.

E, para que surtam os efeitos jurídicos decorrentes 
deste, assinam o presente termo em três vias de igual teor e 
validade, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado por 
duas testemunhas.

de 2021.Bauru,__de

DESAPROPRIADO

Dr. GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
Secretário dos Negócios Jurídicos

Testemunhas:
1.
RG no

2.
RG no
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Protocolo: 163434/2021
Título: Solicitação de avaliação para compra
163434
Interessado: Secretaria Municipal da Educação 
Localização: PROCURADORIA DO PATRIMONlO IMOBILIÁRIO 

Última movimentação: 03/12/2021 
Situação: Recebido 
Texto:
Desapropriação, avaliação e aquisição do imóvel localizado 

do Sul - Bauru/SP.

Minas Gerais, 16-38 - Jardim Cruzeirorua

!_■ ■

■ ■ ■

Movimentação do Processo
ObservaçãoUsuárioSituaçãoData Local

03/12/2021 PROCURADORIA DO PATRIMONlO 
IMOBILIÁRIO

03/12/2021 PROCURADORIA DO PATRIMONlO 
IMOBILIÁRIO

30/11/2021 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO

mariajoseRecebido

raquelcamposTransito

raquelcamposRecebido

Total de 23 registros de movimentação
1/3
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3>Data Local Situação Usuário Observação

30/11/2021 PROCURADORIA GERAL DO
município

Transito mariajose

30/11/2021 PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO

Recebido mariajose

30/11/2021 PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO

Transito claricerudokas Parecer: A/C 
DR. DANIEL M. 
BARRETO

30/11/2021 DIVISÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E 
SERVIÇOS TÉCNICOS

18/11/2021 SEÇÃO DE ACESSIBILIDADE E 
MOBILIÁRIO URBANO

Mov
Interno

claricerudokas Parecer: a/c
Bruno Porto

Mov
Interno

claricerudokas Parecer: a/c
Eng°s Wilson / 
Júlio

17/11/2021 DIVISÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E 
SERVIÇOS TÉCNICOS

Mov
Interno

leandronascimento Parecer: Ao Sr.
Reginaldo
Carvalho.

17/11/2021 SECRETARIA EXECLfTIVA OBRAS Recebido leandronascimento Parecer: Ao Sr.
Secretário.

16/11/2021 Obras Transito renataromualdo

16/11/2021 SECRETARIA EXECUTIVA- 
EDUCAÇÃO

Recebido renataromualdo

16/11/2021 SECRETARIA EXECUTIVA- 
EDUCAÇÃO

Transito julianamorgado

09/11/2021 GABINETE da Prefeita Recebido silviacastro Parecer: Daniel

09/11/2021 GABINETE da Prefeita Transito renataromualdo

. 09/11/2021 SECRETARIA EXECUTIVA- 
EDUCAÇÃO

Recebido renataromualdo

09/11/2021 SECRETARIA EXECUTIVA- 
EDUCAÇÃO

Transito luaapereira

09/11/2021 Educação Recebido luziapereira

05/11/2021 Educação Transito julianamorgado Parecer:
SECRETÁRIA 
LEVOU EM 
MAOS

04/11/2021 GABINETE da Prefeita Recebido silviacastro Parecer: Daniel

04/11/2021 GABINETE da Prefeita Transito renataromualdo

04/11/2021 SECRETARIA EXECUTIVA- 
EDUCAÇÃO

Recebido renataromualdo

Total de 23 registros de movimentação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO•5

Processo ns 163.434/2021

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 processos que versam sobre aquisição de 
imóveis para a Secretaria Municipal de Educação, no administrativo ns 64.464/2021, ns 

71.800/2021, n2 110.949/2021, 138.046/2021 e nS 166.520/2021, inclusive com reunião em 
26.11.2021 na Procuradoria Jurídica com representantes da Secretaria de Educação, sendo que 
todas as ressalvas lá efetuadas são aqui pertinentes, tendo em vista já de ciência da 

Administração Pública, se impõe o mesmo encaminhamento jurídico.

Neste sentido, acompanho parecer jurídico de fls. 22/35.

À consideração superior.

íllall(V.DANItLM
D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

Processo n° 163.434/2021

Ao
Gabinete da Exma. Prefeita:

Acompanho manifestação de fls.39, segue o presente 
para conhecimento e demais providências cabíveis,

Bauru, 03 de dezembro de 2021

Marcelo Bariw^e Arruda Castro 

Diretor da Procuradoria Geral do Município 
OAB 128.241
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

f Secretaria Municipal de Obras

Data: 09/11/2021Processo: 163.434/2021
Assunto; Avaliação de imóvel para aquisição
Data da Vistoria: 24/11/2021

OBJETO AVALIADO

Trata-se de um galpão comercial localizado na Rua Minas Gerais n® 16-38, 

Jardim Cruzeiro do Sul que a Secretaria de Educação tem a pretensão de aquisição. 
fAnexo A: Relatório Fotooráficol

LOCALIZACAO

%

Figura 1 - Localização do imóvel avaliado

AVALlACAO 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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Obras

amostras de lotes de bairros próximos e características similares para estimar o valor 
da área analisada.

Homogeneização das Amostras e Tratamento por Fatores

Valor UnitárioÁrea Valor (R$)Fonte*Item Bairro fo ff fP fte fto fmp Homogeneizado(m^) (RS/m*)
Jd. Cruzeiro 

do SulBolsa1 500,00 . 280.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 504,00

Jd. Cruzeiro 
do Sul2 519,23Bolsa ' 260,00 1,0150.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Jd. Cruzeiro 
do Sul

334,713 Concreto 484,00 180.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jd. Cruzeiro 
do SulBru-lar 120.000,00 458,404 235,60 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jd. Cruzeiro 
-do Sul

471,075 Concreto 363,00 190.000,00 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jd. Cruzeiro 
do Sul

598,406 Concreto 188,00 125.000,00 1,00,9 1,0 1,0 1,0 1,0

• fo - Fator Oferta de Mercado * ff • Fator Forma * fp - Fator Profundidade * fte - Fator Testeda * fto - Fator Topografia * fmp - Fator 
Melhoramentos Públicos

*ünk das Referências Amostrais (acessados em 25/11/2021):

(1} httcis://www.ímobiliariabolsa.com.br/detalhes-imovel.ohp?cod imovel=5899
(21 httDs://www.imobiliariabolsa.com.br/detalhes-imovel.Dhn?cod imovel=28326
(3) httDs://wvinv.concretoimoveis.com.br/comorar/Bauru/Terreno/Podrao/Jordim-Cruzeiro-do-
Sul/84435
(4) httDs://brular.com.br/imovel/1483/terreno-cruzeiro-do-sul-bauru/
(51 httDS://www.concretoimoveis.com.br/comDrar/Bauru/Terreno/Padrao/Cruzeiro-do-Sul/21364
íãl
httos://www.concretoimoveis.com.br/comDrar/Bauru/Terreno/Podroo/Jardim-Cruzeiro-do-Sul/89524

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

+ 30%: 625,26
”• Todas as amostras encontram-se 
dentro do Intervalo de 30K (Grau de 

Fundamentação l] •*■
Valor Unitário 
Médio (R$/m^): 480,97

■ 30%: 336,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal de Obrast
p

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

determinado do lote pela área analisada (Vte = Vu x Ate), ou seja, R$ 328,08/m^ x 

7.744,00 m* que resultou em Vte = R$ 2.540.689,71.

Composição analítica do BDI - Construções de Edifícios

O índice de Benefícios è Despesas Indiretas (BDI) 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 BDI POR TIPO DE OBRA (9«)
3S QuartilMédio12 QuartilTIPO DE OBRA

25,0022,12Construção de Edifícios 20,34

Os valores de BDI foram calculados conforme fórmula abaixo:

i\. + AC + S + R + G)(l + DF)il +1)
BDI = (1-/)

Onde;

AC = taxa de rateio da administração central; 

DF = taxa de despesas financeiras;

S = taxa de seguro;

R = taxa de risco;

G = garantia de empreendimento;

I =taxa de tributos;

L = taxa de lucro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

1 t Secretaria Municipal de Obrasf

VALORES DE REFERÊNCIA {%) BDIADOTADODESCRIÇÃO
(%)MÉDIO12 QUARTIL 32 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 
ntens 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 tiaver garantia desdeque previsto no edtelde tlclraçâoeno conoato de execução.

Podem ser aceitos outros percentuaisdelSS desde que devidamente embasadospela legislação 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 a seguinte avaliação é de 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. 

Para tanto, é necessário calcular 0 valor da área equivalente da edificação. Área 

equivalente de construção é a área estimada, ficticia, 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.

Abaixo foi utilizado 0 método da NBR 14.653-2 para a estimativa de área

equivalente:

71

S = ^p+^C4(írPí)
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Onde;
S é a área equivalente da construção, de acordo com a NBR 12.72.1;

Ap é a área construída padrão;
Aqié a. área construída de padrão diferente;
Pi é 0 percentual correspondente à razão entre o custo estimado da área de 

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

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

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

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)

Área privativa (unidade autônoma padrão) 1,00

1,00Área privativa (saias com acabamento)
0,75 a 0,90Área privativa (salas sem acabamento)
0,40 a 0,60Áreas de loja (sem acabamento)
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.

Avaliação da Edificação (Galpão)

Trata-se de uma edificação de 2.738,38 m^ de área total construída, do grupo 

galpão comercial, cujo padrão construtivo é simples, com idade aparente de 50 anos 

(idade referenciai 83,33%), necessitando de reparos simples (quadro A - Ref. e) ao 

qual foi avaliada através do Método Evolutivo, segundo a norma, NBR 12721:2006.
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Vg = RsN X (1+BDI) X Pc X S X Foc Foc = R + K X (1 . R)

Vg = 1.749,99 x 1,2354 x 1,125 x 2.738,38 x [0,20 + 0,1934 x (1-0,20)]

Vg = R$ 2.362.384,53

Valor Total do Imóvel

Após a avaliação do terreno e de todas as edificações, o valor total do imóvel é 

calculado pela expressão:

Vto = Vte + Vg

Vio = 2.540.689,71 + 2.362.384,53

Vto = R$ 4.903.074,24

CONCLUSÃO

Determinou-se, portanto, que o valor comercial do imóvel é de R$

4.903.074,24 (quatro milhões novecentos e três mil e setenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos).

Eng.José Jflft
CREA: 50^007965 Mat.: 32634 

SECRETARfA MUNICIPAL DE OBRAS

lê luLacedo Junior

ANEXOS

• Anexo A: Relatório fotográfico;

• Anexo B; PesQuísa.de dados amostrais
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ANEXO A - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

F%ura 1 - Pátio de entrada do GaIpSo

khS!^**

t
V i.

*•

*• *'''' •. -
«iV . ■'•

v'.,

A

Figura 2 - Acesso principal pela rua Dr. José Raniéri

\
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Figura 3 - Interior do galpão. Cobertura metálica em arco

k

Figura 4 - Salão anexo ao galpão. Acabamentos simples e elementos estruturais aparentes
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,

Figura 5 - Área de serviço localizada no interior do gaIpSo

Figura 6 - Cozinha/copa de funcionários
i
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Figura 7 - Fachada lateral voltada para a rua Minas Gerais

V

£
'A.

[2l •u

Figura 8-Recuo e desnível para a rua Antônio Cintra Junior
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Figura 9 - Fachada lateral voltada para a rua Capitão Alcides

I

Figura 10-Cobertura simples localizada em área externa ao galpão
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ANEXO B
(Pesquisa de mercado de lotes próximos ao Jardim Cruzeiro do Sul, realizada em Nov/2021)

AMOSTRA 1) https://www.imobiliariabolsa.com.br/detalhes-imovel.php7cod imovel=5899
JARDIMCRUZEIRODOSUL
(912639 R$ 280.000,00

^ AJ-SOOm'

í
Dados do Imóvel

w* M^:dâdgtetV«'«;SdO((r

AMOSTRA 2} https://www.imofailiariabolsa.com.br/detalhes-imovel.php7cod imovel=28326 
JARDIM CRUZEIRO CXJ SUL
rstROUO

Vtrdi

R$ 150.000,00
AX260ni*

I04JA

i“«•'-aK. < i_a

'lí.
t

'4
' / H íf\ I'i i

7i

a..'
i? -

1
...L.

Ej^B^BSBiyOEBS
Dados do Imóvel

M^av3i3sMfranp;^Gfn*

https://www.imobiliariabolsa.com.br/detalhes-imovel.php7cod_imovel=5899
https://www.imofailiariabolsa.com.br/detalhes-imovel.php7cod_imovel=28326


AMOSTRA 3 httpsV/www.concretoimoveis.com.br/comprar/Bauru/Terreno/Padrao/Jardim- 
Cru2eiro-do-Sul/84435

Terreno Pscirão - Jardim Cruzeiro do Sul Residencial ou 
Comercial para Venda em Bauru

T«)ai CsnorB

■ jC -a o W
CONSULTÊJaíS?%«■

IIAOM.H. *. • ! í

AMOSTRA 4} https://brular.com.br/imovel/1483/terreno-cruzeiro-do-sul-bauru/
TERRENO
vT|,l.* .--J ft: rccsr.,,-

>

iüJUi • -,V_

■,

em |0W 4»tara»aB Jí Cnicil* «» M
Cõi^p. I>(8J 
iPtTe-çsfv'.*

^ í:-u«i'3 Pc&i iA«u sa

Ejttf no K« íOT BSfrJ Tii iin iM 5i-tr^T3tlu ~r< 'oa J 3 ? .* .i i s
he • * ‘WCi«iitr:s4e,

iwí( riK^iuc^ I dr CtuZfirf 4:5:>d »ap pn S aití ^ r;m
0 :>Tty<r>i ^ fira rrt

r«-3-oCer-í" ^ f (7

AMOSTRA 5) https://www,CQncretoimoveis.com.br/comDrar/Bauru/Terreno/Padrao/Cruzeiro- 
do-Sui/21364

1 tr*ss'Wr
OIM

'V'/

'I ^I *
f £mm y

Terreno Padrao - Cruzeiro do Sul Residencial ou Comercial 
para Venda em Bauru

T^ialpaiB Contra

V%nd»

ytfjii

sum santir

U4MeM

DÚVIDAS SOBRE 0 IMÓVEL.A$McfO
I1S31Í U r,|

/

http://www.concretoimoveis.com.br/comprar/Bauru/Terreno/Padrao/Jardim-
https://brular.com.br/imovel/1483/terreno-cruzeiro-do-sul-bauru/
https://www,CQncretoimoveis.com.br/comDrar/Bauru/Terreno/Padrao/Cruzeiro-do-Sui/21364
https://www,CQncretoimoveis.com.br/comDrar/Bauru/Terreno/Padrao/Cruzeiro-do-Sui/21364
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AMOSTRA 6) httos://www.concretoimoveis.com.br/comprar/Bauru/Terreno/Padrao/Jardim- 
Cruzeiro-do-Sul/89524

Mm*mt
CMA

É
>

Terreno Padrão - Jardim Cruzeiro do Sul Residenciai ou 
Comercial para Venda em Bauru

jMal para Ccenpra

125 000,0! 
CONSUITE-WS

'/anda

cmaa
IttOOU*

12e.BWMTblBl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal de Obras

BOLETIM INFORMATIVO CADASTRAL

Agente: jullogoncalveEmissão; 24/11/2021 14:36:32Ano: 2021Identificação: 30139001
s

IDENTIFICAÇÃO DO(S) SUJEITO(S1 PASSIVO(S)

Tipo de Relação: 
Proprietário

CPF/CNPJ:
46.138.251/0001-38

Nome do(a) Sujeito Passivo: 
PRATA CONSTRUTORA LTDA

Dt. Reg Prefeitura: 
05/09/2019

Data Venda:Data Aquisição: 
24/01/2019

Reg N°:Matrícula:
40516

Tipo Reg.: 
Registro

Valor Venda:Valor Aquisição:
300,000,00

Tipo Escritura:Folha:Livro:Cartório:Responsável Trib: 
SIM 2

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO

Looradouro:
KINAS GERAIS , 16-38 LA...T Q15 J C SULf

CEP;
17030-742

Cidade:

BAURU
Zona:

ZR3
,rro:

RES. JD. CARVALHO

ENDEREÇO DE NOTIFICAÇÃO

Logradouro 
RUA XINGU , 4-21

CEP:
17013-023

Cidade:

BAURU
Bairro:
BAIRRO ALTO HIGIENOPOUS

Cias Trib.:
IMOyEIS PREDIAIS SEM QUALQUER ISENCAO OU IMUNIDADE

Iluminação:

Sim
Tipo de Ocupação: 
Edificado

Pavimento: Gula/Sarjeta:

Sim

3.471.667,52Valor Venal Territorial:448,33004 Valor Planta:N“ Frentes:

2.899.464,52Área do Terreno: Valor Venal Predial;7.744,00352,00Total do M. Linear:

6.371.332,04Área Tributável: Valor Venal Total:7.744,00EsquinaSituação do Lote:

Excesso Área: 0,00Área não Tributável: 0,00300Carqa Incendiária:

1.8.317,84Área Construída:.ndidade Médiá: 2.738,38 Valor Imposto:22,00

0,00Iluminação Publica:0,00idxa Serv. Bombeiro;

M. LinearNO PredialLogradouroTipo Patente
88,0016-38Rua MINAS GERAISRua

16-0 88,00Rua CAPITAO ALCIDESCAPITAORua
88,064-0Rua ANTONlO CINTRA JUNIORRua
88,0084)Rua Dr.JOSE RANIERIDr.Rua

EDIFICAÇÕES
Área Construção: Obsclescêncla:Data:Padrão de Construção:Uso do Imóvel:

0,5001/01/1980 2,738,38EDIFICAÇÕES ESPECIAIS BAIXOEquip. Privado

FATORES DE VALORIZAÇÃO/DESVALORIZACÃO/CORRECÃO

1,00Alagamento:1,00Erosivo:1,00Topográfico:

1,00Encravado:1,00Divisa Córrego:1,00Gleba:

1,001,00 Esquina:1,00 Correção:Profundidade:

HISTÓRICO
Descrição:Num Proc:Ano Proc:Data;

LANÇADO IPTU EXERCÍCIO 2021; 60259117, 60259118, 60259119, 60259120, 60259121,
60259122, 60259123, 60259124, 60259125, 60259126, 60259127,_______________________
LANÇADO IPTU EXERCÍCIO 2020: 56152551, 56152552, 56152553, 56152554, 56152555, 
56152556, 56152557, 56152558, 56152559, 56152560, 56152561.______________________
TRANSFERENCIA DE PROPRIETÁRIO CONFORME MATRICULA 40.516 R.30 2° O.R.l. E 
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL//ALT. END. NOTIFICAÇÃO ■ ROSANGELA______________
LANÇADO IPTU EXERCÍCIO 2019: 53421280, 534212B1,53421282, 53421283, 53421284, 
53421285, 53421286, 53421287, 53421288, 53421289, 53421290.

3100202109/02/2021

14762202006/02/2020'

4796105/09/2019 2019

1104311/02/2019 2019



RETIRADA A INCIDÊNCIA DETSB DO IMÓVEL, CONFORME LEI 6980, DE 11 DE OUTUBRO 
DE 2017

19/01/2018 ■ 2017 50074

04/04/2014 2014 18843 ALT END NOT FAC
NOTIFICAÇÃO N° 4555/12 LEI DE REG; 6.152/1118/04/2013 2013

12/09/2011 RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO AilMSEPLAN/2002 COM EXTINÇÃO EXECUÇÃO FISCAL 
N» 5402/2003.

2002 30180

18/02/2011 2011 0 AJUSTE DE BAIXA DE PAGAMENTO - VENC: 15/3/2011 - TRIBUTO; IMPOSTO PREDIAL • 
VENC: 15/2/2011 -TRIBUTO: IMPOSTO PREDIAL

14/05/2010 2009 40627 RATIF PROP/ MATRIC E ALT END NOT
24/02/2010 2010 0 AJUSTE DE BAIXA DE PAGAMENTO - VENC; 15/3/2010 - TRIBUTO: IMPOSTO PREDIAL - 

VENC; 18/2/2010 - TRIBUTO: IMPOSTO PREDIAL
28/10/2009 2009 38566 TRANS PROP/ MATRIC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

f Secretaria Municipal de Obrasr1

Bauru, 09 de dezembro de 2021.

À DPPST

A/C Bruno Sandre Porto

Assunto; Avaliação de imóvel para aquisição pela Secretaria de Educação 

Processo n° 164.434/2021

Segue às folhas 41 a 49, análise de valor comercial do imóvel, conforme 

solicitado, após considerações do sr. Procurador (folhas 22-31), com valor de R$
4.903.074,24 (quatro milhões novecentos e três mil e setenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos).

son"aFIVt3eedo JuniorEng, JosíJWtI
CRE/i^ 5069007965 Mat.: 32634 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
estado de SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Rua Raposo Tavares. 8-38 - Vila Santo Antônio - CEP 17013-031

nA Ao

Pelo presente instrumento 

venda, apresento a Vendedora i 
KAZUO SHODA IMÓVEIS, CNPJ:

particular de proposta de compra e
representante Top Imóveis, razão social PAULO
- 14.461.351/0001-04 do imóvel localizado na

- Jardim Cruzeiro do Sul. a oferta de R$ 4.900.000.00

novecentos mil reais) para aquisição do referido imóvel com 

proposta de pagamento à vista.

Rua Minas Gerais. 16-38 

(quatro milhões e

Sendo o que apresenta, 
contraproposta, o mais breve possível.

aguardo resposta na forma de aceitação ou

Proponente: Prefeitura Municipal de Bauru 

Nome; Secretaria Municipal de Bauru 

Endereço: Praça das Cerejeiras 

CNPJ: 46.137.410/0001-80
1-59, Vila Noemy, Bauru, SP

Bauru, 10 de dezembro de 2021.

Maria do Carmo Monteiro Kobayasht
Secretária Municipal da Educação

bl-04 1
iMÓveis

oj/-06 

17030-671

--“■IsodA
-3
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/
/

SECRETARIA MUNICIPAL ÜA EDUCAÇÀO



Tcl.; (11)
Av. Oii iiulo Hajik-n. 
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WFm
ENTENDHR PARA ATENDER

Bauru, 13 de dezembro de 2021,

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A/C ■ PROF" MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI

Prezada Senhora:

Pelo presente instrumento

Atenciosa mente.

Prata Construtora Ltda 
CNPJ; 46.138.251/0001-38

Eíico de Oi;veira”Bfagí
CPFiMF436.@82.518 ^ 53

Pa K^zuo S>r6'ris 
CRÉC1105.1 i
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUí* C
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S> Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

íf

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 2474016

Identificação Municipal: 30139001
Contribuinte: PRATA CONSTRUTORA LTDA-46.138.251/0001-38 

Proprietário(s): PRATA CONSTRUTORA LTDA -46.138.251/0001-38 

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 16-38 LA...T Q15 J C SUL

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com ir^rmações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 

discriminado.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 

apurados posteriormente à emissão deste documento.

Certidão emitida em: 14/12/2021 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000)

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

htíps://wwv/2.bauru.sp.gov.br/financas/

2BAE259212B172DOE57BF01C259E3953 
Chave de autenticação

1/1bnps:/AAWA2.bauru.sp.govbr/financ8s/certi  does/l mprlfrir_consulta.a8p><?c=2474016&cha«=2BAE259212B172DDE57BF01C259E3953
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRATA CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ; 46.138.251/0001-38

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.

Esta certidão é válida psra 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 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, nos 
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 13:07:51 do dia 13/08/2021 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 09/02/2022.
Código de controle da certidão; FB59.54FB.6E8E.DE17 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.pgfn.gov.br


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / !E: 46.138.251/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

21120230629-05Certidão n®

14/12/2021 09:06:26Data 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
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

no sítio

Foiha 1 de 1

http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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Bauru, 02 de dezembro de 2021.

Ao Banco Bradesco S/A 

Agência 2771-Prime Bauru

Substituição da garantia dos contratos abaixo mencionados.Solicito a
Garantia de Imóvel Urbano, matricula 40.516, Galpão , na cidade de 
Imóvel Rural, matricula 1.553 localizado na Rodovia Marechal Rondon, Zona

Devido a venda do bem.

• 9142040 Valor R$ 1.600,000,00
• 9142041 Valor R$ 1.600.000,00
• 9142047 Valor R$ 800.000,00

BRADHSCO
CORRESPOl^DÊNCIA

recebida
AO, 2771-5 -l><;. RUI BARBOSA 

BRADESCO-PBlMg

Sem mais.

r60746948/3290-84l
Erico de Oliveira Braga

banco bradesco s.a. CPF: 436.992.518-53

-PRIME

BAURU-SP JL

PfgltallMdo com ComSeannei
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS PESSOAIS

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 2474138

CPF/CNPJ: 436.992.518-53 

Contribuinte: ERICO DE OLIVEIRA BRAGA 

Endereço: RUA MAJ. FRAGA 4-114 17013-720

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos municipais em relação ao contribuinte 
acima discriminado.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Pessoais (Por CPF/CNPJ) e abrange 
somente o contribuinte acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal 
de Bauru, fica ressalvado o direto da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, 
que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento.

Certidão emitida em: 14/12/2021 
Prazo de Validade: 6 meses 

(Lei 4571 de 25/08/2000)

3713B633C3SE80F67E1C320D38A21 DE 
Chave de autenticação

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

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

https7AwAM2.baiiru.sp.govbr/financ3s/ceflidoes/ifrprimir_consulta.3Spx?c=2474138&cha\e=3713B633C3EEE80F67E1C320D38A21DE 1/1

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


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CPF: 436.992,518-53

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo 
de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida 
Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para 
pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica 
da qual o interessado é sócio.

21120232733-61Certidão n®

14/12/2021 10:39:41Data 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
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1

http://www.pfe.fazenda.sp.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: ERICO DE OLIVEIRA BRAGA 
CPF; 436.992.518-53

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 Divida 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 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, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <hltp://w\vw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:10:39 do dia 07/12/2021 <hora e data de Bras[lia>.
Válida até 05/06/2022.
Código de controle da certidão: 11F8.6A84J^223.D8BA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

http://rfb.gov.br
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Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS PESSOAIS

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 2474139

CPF/CNPJ: 015.133.028-09
Contribuinte: SONlA MARIA BAROSA FRANCISCATO BRAGA 

Endereço: RUA XINGU 4-21

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos municipais em relação ao contribuinte 
acima discriminado.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Pessoais (Por CPF/CNPJ) e abrange 
somente o contribuinte acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal 
de Bauru, fica ressalvado o direto da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, 
que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento.

Certidão emitida em; 14/12/2021 
Prazo de Validade: 6 meses 

(Lei 4571 de 25/08/2000)

82626S60168F404ASD2CE6049FB2C7E6 
Chave de autenticação

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

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

1/1https://vwM2.baur u.sp.go«br/linancas/certidoes/lmprimir_consUta.aspX?c=2474139&cha«=82fô6560168F4O4AKD2CE604aFB2C7E6

https://www2.bauru.sp.gov.br/financas/
https://vwM2.baur


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 015.133.028-09

Ressaivado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo 
de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima Identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida 
Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para 
pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica 
da qual o interessado é sócio.

Certidão n® 21120232841-34

14/12/2021 10:43:30Data e hora da emissão

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1

http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br


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: SONIA MARIA BAROSA FRANCtSCATO BRAGA 
CPF: 015.133.028-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabiiidade 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 Divida 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 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, nos 
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 00:16:58 do dia 21/09/2021 <hora e data de Brasllia>.
Válida até 20/03/2022.
Código de controle da certidão: 0A35.CC77.9B13.6DF4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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


63PRKFEITURA 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

Justificativa

A rede municipal de Bauiu responde hoje por grande parte dos estudantes da 
Educação Básica da cidade, nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Atualmente estão matriculados em nossas unidades escolares 22.333 estudantes, distribuídos 
na Educação Infantil [Creche e Pré-escola (9748) e OSCS - Unidades Conveniadas (3.420)], 
Ensino Fundamental (8763) e Centros Educação de Jovens e Adultos (402). em coexistência 
com as redes estadual e particular.

Em decorrência deste quantitativo de alunos e o quantitativo de Unidades Escolares 
da Secretaria Municipal da Educação é necessário ter uma estrutura de transporte para o 
atendimento da demanda exigida. Estrutura esta que deve primar pela segurança, qualidade e 
agilidade no atendimento.

Atualmente, a Secretaria Municipal da Educação, encontra-se com a necessidade de 
ter um local para guardar trinta e quatro viaturas (segue anexo relação dos bens) que 
pertencem a esta Secretaria Municipal da Educação, sendo entre eles can'os, ônibus, micro
ônibus, caminhões baú, vans e caminhão de manutenção, totalizando um valor patrimonial 
de R$ 9.450.918,98 (valor pago no ato da aquisição do bem). Essas viaturas estão alocadas 
em diversas regionais administrativas e nestes locais já foram registradas ocorrências que 
podem danificar e depreciar o patrimônio, além das simples estruturas destas regionais onde 
os bens ficam à mercê dos fatores climáticos que auxiliam na depreciação.

Salientamos ainda que o valor patrimonial hoje levantado, poderá aumentar no 
decorrer dos anos devido as necessidades de adequações e melhorias para que se mantenha o 
melhor atendimento da demanda.

Com o objetivo de sanar este problema de vandalismos c depreciação do patrimônio 
a aquisição do imóvel localizado na Rua Minas Gerais. 16-38, Jardim Cruzeiro do Sul. 
matrícula 40.516 nesta cidade de Bauiai/SP. onde hoje possui não somente o prédio atual 
mas espaço físico que poderá servir de ampliação e melhorias na conservação dos bens 
adquiridos por esta Secretaria Municipal de Bauru.

Bauru, 14 de dezembro de 2021.

Maria do Carmo Monteiro Kobayashí
Secretária Municipal de Bauru

/De ac^do com aMesapropriação 
Ao Secret^ia de Negócios Jurídicos para as demais providências
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Valor AquisiçãoPata AquIsiçSoDescrição
CAMINHÃO ==> . ==> CAMINHÃO MODELO 8500 TCA ==> TERMO DE RESP. N2

30/01/2006 110.952,3800594/2006
CAMINHÃO AGRALE MODELO 8500 TCA- COMBUSTÍVEL
UTILITÁRIO ==> . ==> MODELO 18320EOT- COM CARROCERIA ==> TERMO DE RESP.

22/09/2006 371.000,0000N2 1.308/2006
VIATURA ON18US TIPO RODOVIÁRIO- AN
UTILITÁRIO ==> . ==> MODELO S-IO-ADVANTAGE D- ANO 2010/2011-PREF 283 ==>

14/06/2010 57.500,0000TERMO DE RESP. N9 392/2010 
VIATURA-UTILITÁRIO- 
VIATURA ==> . ==> POLO SEDAN 2.0- TIPO PASSEIO ■ COR PRETO-PREF 290 ==>

13/07/2010 51.200,0000TERMO DE RESP. N9 518/2010
AUTOMOVEL MODELO POLO
CAMINHÃO ==> . ==>TIPO CAMINHÃO 3/4, À DIESEL, M0D.CAR60 712, BRANCO

TERMO DE RESPONSABILIDADE N»; 1278/2008. 29/10/2008 90.834,8000.==>
OBS.:
UTILITÁRIO ==> . ==> MONTANA CONQUEST, TIPO UTILITÁRIO/FURGÃC, BRANCA. 
==> TERMO OE RESPONSABILIDADE N»; 069/2009. 14/01/2009 38.900,0000

VIATU
CAMINHÃO ==> . ==> MODELO 9200 E-TRONIC- ANO 2010- A DIESEL-PREF 321 ==> 
TERMO OE RESP. NS 516/2010 13/07/2010 112.000,0000

CAMINHAO-OKM- FABR
MODELO 9200 E-TRONIC- ANO 2010- A DIESEL-PREF 322CAMINHÃO ==>.==>

TERMO DE RESP. N® 517/2010

==>
13/07/2010 112.000,0000

CAMINHAO-Q KM- FABR

ÔNIBUS ==> ÔNIBUS RURAL ESCOLAR CONVENCIONAL, CAPACIDADE PARA 23 
PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS, ANO 212, MOO

24/07/2013 132.000,0000

VIATURA ==> VEICULO / VIATURA /TIPO VAN, ZERO KM, ANO 2011, MOVIDO A 
ÓLEO DISESEL. COR BRANCA, CINZA OU PRATA, COM 04 P________________

04/07/2012 110.000,0000

FURGÃO SPRINTER MERCEDEZ BENZ TIPO VAN
MODELO 2022 FABRICAÇÃO 2021
BRANCA-DIESEL
CHASSI: 8AC907643NE197900
RENAVAN: 1261701183
PLACA: FHL3F75
PREFIXO; 671
Preferencialmente de fabricação nacional e do ano corrente;Cor; branca +
caracterização na
pinturaCombustível: diese! Capacidade de Passageiros no minimo de 08 + 01 
MotoristaAcessibilidade para 02 (dois) cadeirantesRampa manual para 
acessibilidade.Potência mínima do motor de 160 CV;Traçio: traseiraTeto: 
altoSegurança; Assistente Ativo de FrenagemTransmissão mecânica acionada por 
alavanca manual com 5 marcbas a frente e uma a ré;Oireção hidráulica ou 
elétricaAr condicionadoVidros elétricos nas portas, direita e esquerda.Retrovisores 

regulagem elétrica Poltronas: reclináveis em tecidos c/cinto de

23/03/2021 219.000,0000

com
segurançaRadio: AM e FM com pen drivePBT; 4.000
kgOistância mínima entre eixos; de acordo com o modelo - 8 29 0100416



FURGÃO SPRINTER MERCEDEZ BENZTIPO VAN
MODELO 2022 FABRICAÇÃO 2021
BRANCA-DIESEL
CHASSI: 8AC907643NE197607
RENAVAN:
PLACA: SZJ5058 
PREFIXO: 676
Preferenclalmente de fabricação nacional e do ano corrente;Cor; branca + 
caracterização na
pinturaCombustIvel: diesel Capacidade de Passageiros no mínimo de 08 + 01 
MotoristaAcessibilidade para 02 (dois) cadeirantesRampa manual para 
acessibilidade.Potência mínima do motor de 160 CV;Tração; traseiraTeto: 
altoSegurança; Assistente Ativo de FrenagemTransmissão mecânica acionada por 
alavanca manual com 5 marchas a frente e uma a ré;Direção hidráulica ou 
elétricaAf condicionadoVidros elétricos nas portas, direita e esquerda.Retrovisores 
com regulagem elétrica Poltronas: reclinávels em tecidos c/cinto de 
segurançaRadio: AM e FM com pen drivePBT: 4.000 
kgDistância mínima entre eixos; de acordo com o modelo - 8 29 0100416

23/03/2021 205.699,0000

UNIbUi IVIAKl-UKULU VULAKt ACLtii

MODELO 2021 FABRICAÇÃO 2021
BRANCA-DIESEL
CHASSI: 93PB92S3BMC065434
RENAVAN: 0126060299.3
PLACA: CII4C21
PREFIXO; 680

OKm, completo, para primeiro emplacamento, com ano de fabricação 2020 modelo 
2021, com as seguintes características mfnlmas:30 (trinta) lugares, mais 01 (um) 
auxiliar, mais 01{um) motorista, com poltronas reclinávels, individuais com encosto 
alto, revestidas em tecido, tipo executivas com apoio de braços centra' e laterais, 
com cintos de segurança em todos os assentos tipo retrátil, piso em material 
antiderrapante, carroceria com largura interna mínima de 2250 mm, equipado com 
motor dianteiro, movido à diesel, 4 cilindros, injeção eletrônica, potência de 156 
CV, atendendo as normas de emissão de poluentes CONAMA fase 7 (EURO V), 
cambio de 05 marchas a frente e uma a ré, direção hidráulica, freio totalmente a 
ar, uma porta tipo pantográfica, suspensão pneumática na traseira, distância entre • 
eixos 4.800 mm, janelas laterais com vidros colados, parede de separação total 
com porta entre salão dos passageiros e motorista, câmera de ré, itinerário 
eletrônico, rádio/MP3 com entrada USB com auto falantes, microfone para guia 
nos passeios realizados com o veiculo, cortinas nas janelas. Porta pacotes acima 
das poltronas com luz Individual de leitura, Bagageiro na traseira tipo baú. Ar 
condicionado dutado com saída individual de ventilação, cor branca com 
personalização de acordo com o layout da secretaria municipal da educação e com 
rodado duplo na traseira. O veículo deverá ser entregue iivre de quaisquer ônus, 
provido de todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o 
rAAÀa.

16/04/2021 471.000,0000

*^0 fio



UNTBUSDoDDR5i83d73D 
MODELO 2022 FABRICAÇÃO 2021 
BRANCO - DIESEL 
CHASSI: 9BM634011NB218888 
RENAVAN; 000903142 
PLACA: BVT1E84 
PREFIXO; 682

Preferencialmente de fabricação nacional e do ano corrente;Cor; branca + 
caracterização na
pintura.Altura Externa Mínima 3.600 MM Sem Considerar a Altura do Ar 
CondicionadoLargura: 2.600 MM.Poltronas Modelo Leito Turismo Com Apoio de 
Pernas e Apoio de Pé Tipo Balancim. Apoio de Braço Junto ao corredor 
Escamoteavei.Gancho para saco de lixo atrás das poltronas.Tomadas USB em todas 
as poltronasW.C compirto com sistema de 03 tanquesSistema de odorização no 
sanitário Porta copos instalados Escorregador para Bassa Balsa dianteira e 
trazeiraMecanismo para estepe com redutor
instalado na dianteiraTanque de combustívei de no mínimo 500 litros com 
abastecimentos dos dois iados (direito e esquerdo)B3gageiro com tampa 
pantográficas acionamento eletrônico para as travas eletropneumáticas Grade de 
proteção de bagagens para as tampas dos bagageirosJanelas com vidros colados e 
com ventarolas na segunda e penúltima janela de cada ladoDuas janelas de 
Emergência de cada lado com MarteloFarol de neblina instaiadolsoiamento 
acústico em toda a carroceriainstalar 03mtomadas 110 volts, e um inversor 
300w/110V.Instalar sensor de estacionamento no para choque traseiro e 
sinalizador sonoro Para barros dianteiro e traseiro. Combustível: diesel Capacidade 
de Passageiros (46),45+ 01 Cadeiranteltinerário Eletrônico Frontal Roteador Wifi

30/07/2021 915.000,0000

Hq rr\

VEICULO MARCOPOLO/VOLARE 
MODELO 2021 FABRICAÇÃO 2021 
BRANCA-DIESEL 
CHASSI: gSPBBSSSTMCreSSSl 
RENAVAN: 1262065248 
PLACA: GIM6C05 
PREFIXO: 681

OKm completo, para primeiro empíacamento, com fabricação e modelo do ano 
vigente, com as seguintes características mínimas:Cor: branca + pintura 
caracterizada24 (vinte e quatro] lugares, mais 01{um)Box para cadeirantes, 
maisOl(um) auxiliar,mais (um) motorista, com poltronas redinávels, individuais 
com encosto alto, revestidas em tecido,tipo executivas com apoio em de braços 
central e laterais, com cintos de segurança em todos os assentos tipo retrátil, piso 
em material antiderrapante, carroceria com largura interna mínima de 2200 mm, 
equipado com chassi piso baixo no entre eixo,
motor traseiro e/ou dianteiro, movido à diesel, 04 cilindros. Injeção eletrônica, 
potência de 150 CV, atendendo as normas de emissão de poluentes CONAMA fase 
7 (EURO V), cambio de 05 marchas a frente e uma re, direção hidráulica, freio 
totalmente a ar, suspensão pneumática pelo menos em um dos eixos (dianteiro 
e/ou traseiro), com sistema de rebaixamento do veículo, facilitando o acesso dos 
passageiros.

30/04/2021 457.000,0000

CAMINHÃO ==> . ==> CARGO 712,A DIESEL, C/ CARROCERIA, DIR. HIDRÁULICA ==> 
TERMO RESP. 1276/2008
VIATURA TIPO CAMINHÃO 3/________________________________________

28/10/2008 90.834,8000



MODELO; ACCEL0 61S 
ANO FAB/MODELO; 2020 
RENAVAM:000310178 
PLACA:
PREFIXO:
CHASSI: 9BM979028LB155827 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
COR: BRANCO

CAMINHAO BAU - DIESEL ■ CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 4.000KG 
Preferencialmente de fabricação nacional e do ano corrente; Combustível: Diesel; 
Cor; Branca; Capacidade de carga de no mínimo 4-OOOKG (quatro mil quilos); 
Potência minima de 130CV; Transmissão; mecânica acionada por alavanca manual 
com 5 marchas a frente e uma a ré; Número de cilindros: no mínimo 4 (quatro); 
Direção; hidráulica; Freios: ABS; Ar-condicionado; Rádio AM e FM com USB; Vidros 
elétricos nas portas; Retrovisores com regulagem elétrica; Para-choque com faixas 
reflexivas e iluminação interna e externa, conforme CNT e portaria GCTI vigente; O 
baú deverá ser de alumínio com revestimento interno, possuir travessas de 
alumínio com barras para amarração; sem refrigeração; quatro portas, sendo 
de cada lado do baú e duas traseiras de abertura total, todas as portas deverão ter 
contorno em borracha para vedação; Garantia do objeto: no mínimo 12 meses, 
sem limite de quiiometragem, • 8 29 02 00119

162.666,000013/11/2019

uma

VbILULU AUIUMUIUR IIPU PILAKt rumjrtvJ 
MODELO; PARTNER 16 
ANO FAB/MODELO;
RENAVAM;219153 
PLACA; FPU 8827 
PREFIXO: 67
CHASSI: 8AEGCNFN8LG501985 
COMBUSTÍVEL: FLEX 
COR; BRANCO

Veiculo automotor tipo picape, de prestação de serviço para transporte de carga e 
passageiros, preferencialmente de fabricação nacional,Ano 2019. Tipo picape 
compacta (furgão). Cabine simples, Capacidade 2 pessoas, Combustível diesel, Cor 

Portas 4, Direção Hidráulica ou elétrica. Ar Condicionado, Vidros elétricos. 67.500,000019/11/2019branca,
Revestimento de bancos em tecido, Potência mínima 1.4,Transmissão; Manual ou 
automática. Freios ABS, Capacidade Minima de carga 700 kg. Airbag duplo 
condutor e passageiro, acendedor de cigarros, cintos de segurança dianteiros e 
traseiros, espelho retrovisor externo direito, desembaçador de vidros, comando 
elétrico de portas, vidros e espelhos, rádio AM/FM, entrada USB, sistema de 
alarme anti-furto, alarme com controle remoto das travas das portas, antena no 
veiculo apoio de cabeça nos bancos dianteiros, chave de rodas, coluna de direção 
regulável em altura e profundidade, assento do motorista com regulagem de 
altura, extintor de incêndio, indicador de veiocidade, temperatura, hodômetro 
parcial e total, pára-choque pintado na cor do veículo, para-sol para passageiro e 
motorista. Protetor de cárter e câmbio. Trava elétrica das portas, Luz de leitura na

nas portas dianteiras, jogo de tapetes defrente e para passageiros,Porta-mapa 
borracha, Conjunto sobressaiente de roda e pneu, Todos os equipamentos

e Oi------------------------------- ----------------------- 1" ^riMTPAM



MODELO: ACCELO 615 
ANO EAB/MODELO: 2020 
RENAVAM;000310178 
PLACA:
PREFiXO:
CHASSI; 98M979028LB155441 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
COR; BRANCO

CAMINHAO BAU - DIESEL - CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 
4.000KGPreferencialmente de fabricação nacional e do ano corrente; Combustível: 
Diesel; Cor: Branca; Capacidade de carga de no mínimo 4.000KG (quatro mil 
quilos); Potência mínima de 130CV; Transmissão; mecânica acionada por alavanca 
manual com 5 marchas a frente e uma a ré; Número de cilindros: no mínimo 4 
(quatro); Direção; hidráulica; Freios; ABS; Ar-condicionado; Rádio AM e FM com 
USB; Vidros elétricos nas portas: Retrovisores com regulagem elétrica; Para-choque 
com faixas reflexivas e iluminação interna e externa, conforme CNT e portaria GCTI 
vigente; O baú deverá ser de alumínio com revestimento interno, possuir travessas 
de alumínio com barras para amarração; sem refrigeração; quatro portas, sendo 
uma de cada lado do baú e duas traseiras de abertura total, todas as portas 
deverão ter contorno em borracha para vedação; Garantia do objeto: no mínimo 
12 meses, sem limite de quilometragem. - 8 29 02 00119

13/11/2019 162-666,0000

CAMINHAO BAU 
COMBUSTÍVEL-DIESEL 
COR: BRANCO 
RENAVAM: 000310178 
CHASSI; 9BM979026KB148241 
PREFIXO:
PLACA;
ANO FAB/MODELO; 2019/2019
- CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 4.000KG Preferencialmente de fabricação 
nacional e do ano corrente; Combustível; Diesel; Cor: Branca; Capacidade de carga 
de no mínimo 4.000KG (quatro mil quilos); Potência mínima de 130CV; 
Transmissão; mecânica acionada por alavanca manual com 5 marchas a frente e 
uma a ré; Número de cilindros: no mínimo 4 (quatro); Direção: hidráulica; Freios; 
ABS: Ar-condicionado: Rádio AM e FM com USB; Vidros elétricos nas portas; 
Retrovisores com regulagem elétrica; Para-choque com faixas reflexivas e 
iluminação interna e externa, conforme CNT e portaria GCTI vigente; O baú deverá 
ser de alumínio com revestimento interno, possuir travessas de alumínio com 
barras para amarração; sem refrigeração; quatro portas, sendo uma de cada lado 
do baú e duas traseiras de abertura total, todas as portas deverão ter contorno em 
borracha para vedação; Garantia do objeto: no minimo 12 meses, sem limite de 
quilometragem- - 8 29 02 0011 9

05/11/2019 162.666,0000



PLACA: EBZ5062
ANO FAB/MODELO: 2019/2020
COR: BRANCO
CHASSI: 94DBCAN17LB212911 
RENAVAM: 01217456454 
COMBUSTÍVEL: FLEX 
PREFIXO: 72

VEICULO AUTOMOTIVO 5 LUGARES TIPO SEOÃVefculo 5 Lugares automotor de 
prestação de serviço preferenclalmente de fabricação nacional. Ano 2019, Tipo 
Sedã, Porta-Malas Capacidade mínima de 450 litros, Capacidade 5 pessoas, 
bicombustlvel, Cor branca, 5 Portas, Direção: Hidráulica ou elétrica. Ar 
Condicionado, Vidros elétricos. Revestimento de bancos de tecido. Potência 
Mínima 1.4, Transmissão Manual ou automática, Freios ABS, Airbag duplo 
condutor e passageiro, acendedor de cigarros, cintos de segurança, dianteiros e 
traseiros, espelho retrovisor externo direito, desembaçador de vidros dianteiros e 
traseiros, comando elétrico de portas, vidros e espelhos, rádio AM/FM. entrada 
USB, sistema de alarme anti-furto, alarme com controle remoto das travas das 
portas,
antena no veiculo, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, chave de rodas, coluna 
de direção regulável em altura e profundidade, assento do motorista com 
regulagem de altura, extintor de incêndio, indicador de velocidade, temperatura, 
hodômetro parcial e total, pára-choque pintado na cor do veículo, para-sol para 
passageiro e motorista, Protetor de cárter e câmbio. Trava elétrica das portas. Luz 
de leitura na frente e para passageiros, Porta-mapa nas portas dianteiras, jogo de 
tapetes de borracha. Conjunto sobresselente de roda e pneu e todos os 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; • 8 29 010034 3__________

11/12/2019 53.125,0000

PLACA:EEV9975
ANO FAB/MOOELO: 2019/2020
COR; BRANCO
CHASSI; 94DBCAN17LB212926 
RENAVAM; 01217456780 
COMBUSTÍVEL: FLEX 
PREFIXO; 74

VEICULO AUTOMOTIVO 5 LUGARES TIPO SEDÃVeículo 5 Lugares automotor de 
prestação de serviço preferencialmente de fabricação nacional. Ano 2019, Tipo 
Sedã, Porta-Malas Capacidade mínima de 450 litros. Capacidade 5 pessoas, 
bicombustível. Cor branca, 5 Portas, Direção: Hidráulica ou elétrica. Ar 
Condicionado, Vidros elétricos. Revestimento de bancos de tecido. Potência 
Mínima 1.4, Transmissão Manual ou automática, Freios ABS, Airbag duplo 
condutor e passageiro, acendedor de cigarros, cintos de segurança, dianteiros e 
traseiros, espelho retrovisor externo direito, desembaçador de vidros dianteiros e 
traseiros, comando elétrico de portas, vidros e espelhos, rádio AM/FM, entrada 
USB, sistema de alarme anti-furto, alarme com controle remoto das travas das 
portas,
antena no veículo, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, chave de rodas, coluna 
de direção regulável em altura e profundidade, assento do motorista com 
regulagem de altura, extintor de incêndio, indicador de velocidade, temperatura, 
hodômetro parcial e total, pára-choque pintado na cor do veiculo, para-sol para 
passageiro e motorista. Protetor de cárter e câmbio. Trava elétrica das portas. Luz 
de leitura na frente e para passageiros, Porta-mapa nas portas dianteiras, jogo de 
tapetes de borracha. Conjunto sobressalente de roda e pneu e todos os 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; - 8 29 010Q34 3__________

11/12/2019 53.125,0000



y

PLACA:EZZ8608
ANO FAB/MODELO; 2019/2020
COR; BRANCO
CHASSI; 94DBCAN17LB213084 
RENAVAM: 01217456098 
COMBUSTÍVEL: FLEX 
PREFIXO; 71

VEICULO AUTOMOTIVO 5 LUGARES TIPO SEDÃVeículo 5 Lugares automotor de 
prestação de serviço preferencialmente de fabricação nacional, Ano 2019, Tipo 
Sedã, Porta-Malas Capacidade mínima de 450 litros. Capacidade 5 pessoas, 
bicombustível, Cor branca, 5 Portas, Direção: Hidráulica ou elétrica. Ar 
Condicionado, Vidros eiétricos. Revestimento de bancos de tecido. Potência 
Mínima 1.4, Transmissão Manual ou automática, Freios ABS, Airbag duplo 
condutor e passageiro, acendedor de cigarros, cintos de segurança, dianteiros e 
traseiros, espelho retrovisor externo direito, desembaçador de vidros dianteiros e 
traseiros, comando elétrico de portas, vidros e espelhos, rádio AM/FM, entrada 
USB, sistema de alarme anti-furto, alarme com controle remoto das travas das 
portas,
antena no veículo, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, chave de rodas, coluna 
de direção regulável em altura e profundidade, assento do motorista com 
regulagem de altura, extintor de incêndio, indicador de velocidade, temperatura, 
hodômetro parcial e total, pára-choque pintado na cor do veiculo, para-sol para 
passageiro e motorista, Protetor de càrter e câmbio. Trava elétrica das portas. Luz 
de leitura na frente e para passageiros, Porta-mapa nas portas dianteiras, jogo de 
tapetes de borracha. Conjunto sobressalente de roda e pneu e todos os 
equipamentos obrigatórios exigidos peio CONTRAN; - 8 29 010034 3

11/12/2019 53.125,0000

PLACA: ESJ9269
ANO FAB/MODÉLO: 2019/2020 
COR: BRANCO
CHASSI: 940BCAN17LB212781 
RENAVAM; 01217457108 
COMBUSTÍVEL; FLEX 
PREFIXO: 73

VEICULO AUTOMOTIVO 5 LUGARES TIPO SEDÃVeículo 5 Lugares automotor de 
prestação de serviço preferencialmente de fabricação nacional, Ano 2019, Tipo 
Sedã, Porta-Malas Capacidade mínima de 450 litros. Capacidade 5 pessoas, 
bicombustível. Cor branca, 5 Portas, Direção; Hidráulica ou elétrica. Ar 
Condicionado, Vidros elétricos. Revestimento de bancos de tecido. Potência 
Mínima 1.4, Transmissão Manual ou automática. Freios ABS, Airbag duplo 
condutor e passageiro, acendedor de cigarros, cintos de segurança, dianteiros e 
traseiros, espelho retrovisor externo direito, desembaçador de vidros dianteiros e 
traseiros, comando elétrico de portas, vidros e espeihos, rádio AM/FM, entrada 
USB, sistema de alarme anti-furto, alarme com controle remoto das travas das 
portas,
antena no veículo, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, chave de rodas, coluna 
de direção regulável em altura e profundidade, assento do motorista com 
regulagem de altura, extintor de incêndio, indicador de velocidade, temperatura, 
hodômetro parcial e total, pára-choque pintado na cor do veículo, para-sol para 
passageiro e motorista. Protetor de cárter e câmbio, Trava eiétrica das portas. Luz 
de leitura na frente e para passageiros, Porta-mapa nas portas dianteiras, jogo de 
tapetes de borracha, Conjunto sobressalente de roda e pneu e todos os 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; - 8 29 010034 3__________

11/12/2019 53.125,0000



PWCmTuISdS^o 
CHASSI: 9882261FDLKD05371 
COR: BRANCO 
ANO/MODELO: 2019/2020 
COMBUSTÍVEL: FLEX 
RENAVAM: 1220055651 
PREFIXO: 80

VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETEVeículo automotor tipo caminhonete, 
de prestação de serviço para transporte de carga e passageiros, preferencialmente 
de fabricação nacional, Ano 2019, Tipo Caminhonete, Cabine dupla, Capacidade 
para 5 pessoas. Combustível diesel. Cor branca, Portas 4, Direção Hidráulica ou 
elétrica, Refrigeração Ar Condicionado, Vidros elétricos. Revestimento de bancos 
em tecido. Potência Mínima 2.0, Transmissão Manual ou automática. Freios ABS, 
Tração mínima 4X2, Capacidade mínima de carga 800 kg. Caçamba com protetor. 
Airbag duplo condutor e passageiro, acendedor de cigarros, cintos de segurança, 
dianteiros e traseiros, espelho retrovisor externo direito, desembaçador de vidros 
dianteiros e traseiros, comando elétrico de portas, vidros e 
espelhos, rádio AM/FM, entrada USB, sistema de alarme anti-furto, alarme com 
controle remoto das travas das portas, antena no veiculo, apoio de cabeça 
bancos dianteiros, chave de rodas, coluna de direção regulável em aitura e 
profundidade, assento do motorista com regulagem de altura, extintor de 
incêndio, indicador de velocidade, temperatura, hodômetro parcial e total, pára- 
choque pintado na cor do veículo, para-sol para passageiro e motorista. Protetor 
de cárter e câmbio, Trava elétrica das portas. Luz de leitura na frente e para 
passageiros, Porta-mapa nas portas dianteiras, jogo de tapetes de borracha. 
Conjunto sobressalente de roda e pneu, Todos os equipamentos obrigatórios

PtídXlVxvBia/
CHASSI; 9882261FDLKD04524 
COR: BRANCO 
ANO/MODELO: 2019/2020 
COMBUSTÍVEL: FLEX 
RENAVAM: 1220064375 
PREFIXO: 79

13/01/2020 117.000,0000

nos

VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETEVeículo automotor tipo caminhonete, 
de prestação de serviço para transporte de carga e passageiros, preferencialmente 
de fabricação nacional. Ano 2019. Tipo Caminhonete, Cabine dupia. Capacidade 
para 5 pessoas, Combustível diesel. Cor branca. Portas 4, Direção Hidráulica ou 
elétrica. Refrigeração Ar Condicionado, Vidros elétricos. Revestimento de bancos 

tecido. Potência Minima 2.0, Transmissão Manual ou automática. Freios ABS, 
Tração mínima 4X2, Capacidade mínima de carga 800 kg. Caçamba com protetor. 
Airbag duplo condutor e passageiro, acendedor de cigarros, cintos de segurança, 
dianteiros e traseiros, espelho retrovisor externo direito, desembaçador de vidros 
dianteiros e traseiros, comando elétrico de portas, vidros e 
espelhos, rádio AM/FM, entrada USB, sistema de alarme anti-furto, alarme com 
controle remoto das travas das portas, antena no veículo, apoio de cabeça nos 
bancos dianteiros, chave de rodas, coluna de direção regulável em altura e 
profundidade, assento do motorista com regulagem de altura, extintor de 
incêndio, indicador de velocidade, temperatura, hodômetro parcial e total, pára- 
choque pintado na cor do veiculo, para-sol para passageiro e motorista. Protetor 
de cárter e câmbio. Trava elétrica das portas. Luz de leitura na frente e para 
passageiros, Porta-mapa nas portas dianteiras, jogo de tapetes de borracha. 
Conjunto sobressalente de roda e pneu, Todos os equipamentos obrigatórios

em 117.000,000013/01/2020



”^2

PLACA: F0Y1J12 
MODELO: 0-500 M 
ANO FAfl/MOD: 2020/2021 
RENAVAM: 1231828401 
CHASSI; 9BM382188MBI73517 
COR: FUNDO 
COMBUSTÍVEL; DIESEL 
PREFIXO; 88

16/06/2020 606-000,0000ÔNIBUS URBANO COM UMA PORTA, CAPACIDADE PARA 48 
PASSAGEIROSCAPAC1DADE DE 48 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, POLTRONA 
FIXA ALTA EM TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM VIDRO FUMÊ, 
CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO, LARGURA 
MÁXIMA DE 2,60M, SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODAS AS RODAS, 
PBT MÍNIMO DE 16.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM A AR, ABS, AR CONDICIONADO E TETO, 
APARELHO DE SOM COM RÁDIO, ENTRADA USB £ ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, 
PREPARAÇÃO PARA Wl Fl, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E 
CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. - 8 29 02 0016 0

PLACA: BWV9A14 
MODELO: 0-500 M 
ANO FAB/MOD; 2020/2021 
RENAVAM: 1232305771 
CHASSI: 9BM382188MBI70741 
COR: FUNDO 
COMBUSTÍVEL; DIESEL 
PREFIXO: 87

09/06/2020 606,000,0000ÔNIBUS URBANO COM UMA PORTA, CAPACIDADE PARA 48 
PASSAGEIROSCAPACIOADE DE 48 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, POLTRONA 
FIXA ALTA EM TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM VIDRO FUMÊ, 
CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO, LARGURA 
MÁXIMA DE 2,60M, SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODAS AS RODAS, 
PBT MÍNIMO DE 16.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM A AR, ABS, AR CONDICIONADO E TETO, 
APARELHO DE SOM COM RÁDIO, ENTRADA USB E ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, 
PREPARAÇÃO PARA Wl Fl, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E 
CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. - 8 29 02 0016 0



PLACA: DUA6j49 
MODELO; 0-500 M 
ANO FAB/MOD; 2020/2021 
RENAVAM: 1232306328 
CHASSI: 9BM382Í88MBI70178 
COR: FUNDO 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
PREFIXO: 86

09/06/2020 606.000,0000ÔNIBUS URBANO COM UMA PORTA, CAPACIDADE PARA 48 
PASSAGEIROSCAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, POLTRONA 
FiXA ALTA EM TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM VIDRO FUMÊ, 
CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO, LARGURA 
MÁXIMA DE 2,60M, SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODAS AS RODAS, 
PBT MÍNIMO DE 16.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM A AR, ABS, AR CONDICIONADO E TETO, 
APARELHO DE SOM COM RÁDIO, ENTRADA USB E ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, 
PREPARAÇÃO PARA Wl Fl, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSEN.OS E 
CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. - 8 29 02 0016 0

PLACA; CUK4I21 
MODELO; 0-500 U 
ANO FAB/MOD: 2020/2021 
RENAVAM: 1231794426 
CHASSI: 9BM382188MBI70133 
COR; FUNDO 
COMBUSTÍVEL; DIESEL 
PREFIXO: 85

22/05/2020 606.000,0000ÔNIBUS URBANO COM UMA PORTA, CAPACIDADE PARA 48 
PASSAGEIROSCAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, POLTRONA 
FIXA ALTA EM TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM VIDRO FUME, 
CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO, LARGURA 
MÁXIMA DE 2,60M, SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODASAS RODAS, 
PBT MÍNIMO DE 16.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM A AR, ABS, AR CONDICIONADO E TETO, 
APARELHO DE SOM COM RÁDIO. ENTRADA USB E ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, 
PREPARAÇÃO PARA Wl Fl, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E 
CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. - 8 29 02 0016 0



PLACA: 6HB5D17 
MODELO; 0-500 U 
ANO FAB/MOD; 2020/2021 
RENAVAM: 1231825100 
CHASSI; 9BM382188MBI70127 
COR: FUNDO 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
PREFIXO: 84

ÔNIBUS URBANO COM UMA PORTA, CAPACIDADE PARA 48 
PASSAGEIROSCAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, POLTRONA 
FIXA ALTA EM TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM VIDRO FUMÊ, 
CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO. LARGURA 
MÁXIMA DE 2,60M, SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODAS AS RODAS, 
PBT MÍNIMO DE 16,000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2S0CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM A AR, ABS, AR CONDICIONADO £ TETO, 
APARELHO DE SOM COM RÁDIO, ENTRADA USB E ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, 
PREPARAÇÃO PARA Wl Fl, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E 
CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. - 8 29 02 0016 0

22/05/2020 606.000,0000

PLACA: GKF6B38 
MODELO: 0-500 U 
ANO FAB/MOD: 2020/2021 
RENAVAM: 1231818406 
CHASSI: 9BM382188MBI70070 
COR: FUNDO 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
PREFIXO: 83

ÔNIBUS URBANO COM UMA PORTA, CAPACIDADE PARA 48 
PASSAGEIROSCAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, PCíLTRONA 
FIXA ALTA EM TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM VIDRO FUMÊ, 
CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO, LARGURA 
MÁXIMA DE 2,60M, SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODAS AS RODAS, 
PBT MÍNIMO DE 16.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM A AR, ABS, AR CONDICIONADO £ TETO, 
APARELHO DE SOM COM RÁDIO, ENTRADA USB E ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, 
PREPARAÇÃO PARA Wl Fí, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E 
CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. - 8 29 02 0016 0

22/05/2020 606.000,0000



PLACA: EST-6D51 
MODELO: 0-500 U 
ANO FAB/MOD: 2020/2021 
RENAVAM: 1229740683 
CHASSI; 9BM382189MBI70292 
COR: FUNDO 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
PREFIXO: 81

ÔNIBUS URBANO COM DUAS PORTAS, CAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIROS, 2 
CADEIRANTESCAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIROS, 02 CADEIRANTÊS E O 
MOTORISTA, POLTRONA FIXA ALTA, TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM 
VIDRO FUMÈ, CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO, 
LARGURA MÁXIMA DE 2,60M. SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODAS 
AS RODAS, PBT MÍNIMO DE 16,000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE250CV, PISO BAIXO, 
RAMPA DÊ ACESSO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM 
A AR, ABS, AR CONDICIONADO E TETO, APARELHO DE SOM COM RÁDIO, ENTRADA 
USB É ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, PREPARAÇÃO PARA Wl Fl, CINTO DE 
SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES 
VIGENTES.-8 29 02 0017 8

634.000,000024/03/2020

PLACA: ETA-7E72 
MODELO; 0-500 U 
ANO FAB/MOD: 2020/2021 
RENAVAM; 01229744247 
CHASSI; 98M382189MBI70283 
COR: FUNDO 
COMBUSTÍVEL: DIESEL 
PREFIXO; 82

ÔNIBUS URBANO COM DUAS PORTAS, CAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIROS, 2 
CADEIRANTESCAPACIDADE PARA 35 PASSAGEIROS, 02 CADEIRANTES E O 
MOTORISTA, POLTRONA FIXA ALTA, TECIDO COURVIN, JANELAS URBANAS COM 
VIDRO FUMÊ, CORRIMÃO DUPLO NO TETO, PISO DE ALUMÍNIO, MOTOR TRASEIRO, 
LARGURA MÁXIMA DE 2,60M, SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SEM MOLAS EM TODAS 
AS RODAS, PBT MÍNIMO DE 16.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV, PISO BAIXO, 
RAMPA OE ACESSO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMATIZADO, FRENAGEM 
A AR, ABS, AR CONDICIONADO E TETO, APARELHO DE SOM COM RÁDIO, ENTRADA 
USB E ENTRADA AUXILIAR, CORTINAS, PREPARAÇÃO PARA Wl Fl, CINTO DE 
SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES 
VIGENTES,-8 29 02 0017 8

634.000,000024/03/2020

9.450.918,9800Valor Total dos bens
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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

-Srcí v-t

Processo n° 163434/2021 e 173.785/2021 

Interessado: Gestão de Finanças na Educação
Assunto; Desapropriação imóvel Rua Minas Gerais, 16-38, Jardim Cruzeiro do 

Sul, Bauru/SP.

Doutor Procurador Diretor da Divisão PPI.

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

De início temos que definir se estamos tratando de uma 

venda e compra ou de uma desapropriação.
São institutos jurídicos diferentes e cada qual tem seu

próprio ordenamento jurídico.
Uma venda e compra deve seguir as normas da Lei Orgânica

do Município de Bauru em seu artigo 67 e as normas da Lei Federal n° 8.666/93, 

artigo 17 e seguintes. A bem da verdade as normas da Lei n° 8.666/93 são um 

continente do qual as normas da Lei Orgânica são conteúdo, portanto, basta 

seguir as normas da Lei r\° 8666/93 que automaticamente estar-se-á seguindo as 

normas da Lei Orgânica do Município de Bauru.
Também observamos que a venda e compra estará sujeita 

às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual deverá haver o 

prévio empenho, pois para que este seja realizado o ordenador da despesa deve 

analisar previamente todos os requisitos de possibilidade.
Vejamos os requisitos da venda e compra:

1) Interesse público devidamente justificado.
2) Avaliação prévia realizada pela Administração Pública.
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3) Autorização legislativa, ou seja, lei municipal aprovada 

pela Câmara Municipal, autorizando a compra.

4) Licitação na modalidade de concorrência, Para que não 

haja a licitação, deve haver a justificativa do item “1” e, também, uma justificativa 

especifica, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações e 

Contratos n® 8.666/93.
Também a licitação poderá ser dispensada nos casos 

previstos nas alíneas de “a” até “i”, do próprio inciso I, do artigo 17, da Lei n® 

8.666/93.

5) Declaração do ordenador das despesas de que estão 

preenchidos todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.

De outra sorte, se estivermos tratando de desapropriação por 

utilidade pública, o diploma legal básico a ser aplicado é o Decreto-lei n° 3.365, de 

21 de junho de 1941.

Neste caso os requisitos serão:

1) Interesse público devidamente justificado,

2) Licitação na modalidade de concorrência. Para que não 

haja a licitação, deve haver a justificativa de que o imóvel especifico se destina ao 

atendimento de finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a escolha, desde que o preço seja 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

3) Avaliação prévia realizada pela Administração Pública.

4) Declaração do ordenador das despesas de que estão 

preenchidos todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5) Empenho prévio nos termos da Lei 4.320/64.

6) Publicação de Decreto de Utilidade Pública.
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Considerando o caso concreto deste autos, com suas 

situações específicas, bem como considerando as reuniões realizadas entre a 

Secretaria dos Negócios Jurídicos (Diretor do Departamento da Procuradoria 

Gera! Dr. Marcelo Barros de Arruda Castro e Diretor da Divisão da Procuradoria do 

Patrimônio Imobiliário Dr. Daniel Moyses Barreto) e representantes da Secretaria 

de Educação Senhor Clóvis e Senhor André), concluimos que estamos tratando 

de uma desapropriação e não de uma venda e compra.

A aquisição de um imóvel também depende de se garantir

uma segurança jurídica.

Assim, devem acontecer uma pesquisa sobre o imóvel a ser

adquirido.

1) Análise da matricula atualizada do imóvel. Aqui estarão as 

informações de seu registro, como quem é o proprietário, quais as características 

do imóvel, quais as averbações realizadas etc. Conforme artigo 54 e 55 da Lei 

Federal n° 13.097/2015, o que estiver constando da matrícula não pode ser 

alegado desconhecimento. Princípio da Publicidade Registrai. As características 

do imóvel (descrição) contidas na matricula normalmente se referem à situação do 

imóvel na data da abertura da matrícula, estando desatualizadas em nome de 

ruas, confrontantes, não consta dados geodésicos, ângulos internos etc. São 

informações insuficiente e que serão cobradas pelo Oficial de Registro quando o 

imóvel for ser registrado em nome do Município de Bauru, Muitas vezes não estão 

averbadas construções que de fato existem.

2) Deve ser analisada uma Certidão de Medidas e 

Confrontações, com área superficial do terreno; a distância da esquina mais 

próxima: a descrição de seu polígono com medidas geodésicas, deflexões e 

ângulos internos; os confrontantes antigos (da matrícula) e atuais (de fato são no 

momento da certidão). Também deve constar da certidão a existência de 

constnjções sobre o terreno e sua descrição.
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Se houver divergências entre a certidão e a matrícula, e 

normalmente existem, devem ser solucionadas, por exemplo, se a matrícula 

descreve um terreno sem benfeitorias mas existe uma construção sobre ele; ou se 

no imóvel houver um possuídos diverso do proprietário, deve ser comunicado da 

desapropriação ou compra.

Além das razões óbvias de se ter essa certidão, também 

evitará que o imóvel tenha sido objeto de unificação e/ou desdobro ainda 

registrado e não constante da matrícula, o que somente a Prefeitura Municipal de 

Bauru, através da Secretaria do Planejamento, Departamento do Uso e Ocupação 

do Solo, Divisão de Cadastro, tem como informação.

Este documento permitirá descrever com precisão o imóvel. 
Sua ausência determinará a utilização da descrição da matrícula, que pode não 

ser precisa.

nao

3) Deve ser analisada uma certidão de uso e ocupação do 

solo. Esta certidão tem por objetivo informar se o imóvel que está sendo adquirido 

pode ser usado para a finalidade constante da justificativa, em razão da Lei de 

Zoneamento Urbano e em razão de condições fáticas especificas. Por exemplo: 

existência de posto de gasolina, bares, lojas de fogos de artifício etc., enfim, 

existência de uso incompatível com o que a Administração Pública pretende dar 
ao imóvel.

4) Levantamento planialtimétrico cadastral do imóvel 
elaborado por Engenheiro ou Arquiteto, contendo o terreno e as construções 

existentes. Ou pelo menos um projeto das construções. Este documento 

demonstrará eventuais divergências entre o que existe e o que está registrado, 

demonstrando se haverá ou não necessidade de regularização, o que influencia 

diretamente no valor do imóvel a ser negociado, já que a avaliação fixa o valor 
máximo a ser pago.

5) Um memorial descritivo elaborado por Engenheiro ou 

Arquiteto descrevendo o terreno e as construções. Não havendo este documento, 

a descrição do imóvel será a da matrícula, que é menos segura.
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6) Uma vistoria técnica específica para constatar segurança
(principalmente AVCB) e acessibilidade.

7) Certidões demonstrando que não existem débitos ou 

ações ajuizadas envolvendo o imóvel a ser adquirido. Principalmente ônus de 

direito real.

Também deve ser realizada uma pesquisa sobre 

dos proprietários ou de quaisquer outras pessoas que detenham direito real sobre 

0 imóvel, por exemplo: credor hipotecário, possuidor, usufrutuário 

preferência com certidões negativas.

as pessoas

etc. De

Documentos de todos, como CPF/CNPJ RG, última
alteração de contrato de pessoa jurídica, certidão de casamento, certidões 

negativas etc.

Deve ser negociado e buscado um acordo com os
proprietários, tudo registrado no processo, para se evitar futura condenação 

sucumbência se houver a necessidade de uma desapropriação judicial.

De forma genérica, estas são as ações a serem realizadas 

em todos os processos e, conforme a situação concreta de cada uma das ações, 

poderá haver a necessidade de outras análises.

em

ANÁLISE ESPECÍFICA DO PRESENTE CASO

Orientamos a que o processo seja melhor instruído 

documentos que estão ausentes, principalrr^nte em relação as hipotecas.

Contudo, este parecer tem natureza consultiva e a Decisão 

Administrativa me parece ser pela realização da desapropriação 

que está, não acatando a orientação deste procurador jurídico.

com

no estado em
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Processo n° 163.434/2021.

Este processo já passou por minha análise ás folhas 22/35, 
oportunidade na qual já elaborei minuta de Decreto de Utilidade Pública e minuta 

de Termo de Desapropriação.

Minha manifestação foi acompanhada por meus superiores 

hierárquicos Diretor da Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Diretor 

do Departamento da Procuradoria Geral.

Desde então a Exma. Prefeita Municipal, Senhora Suéilen 

Silva Rosin recebeu o processo, tomou ciência e decidiu pela desapropriação, 
conforme folha 40 verso.

O imóvel foi avaliado às folhas 41/50, pelo Engenheiro 

Wilson de Macedo Júnior em R$ 4.903.074,24.

Houve a proposta da Secretária de Educação do valor de R$ 

4.900.000,00 (fl. 51), que foi aceita pelo proprietário (fl. 52).

Foram juntadas certidões de folhas 53/62.

Foi juntada a justificativa de folhas 63/75.

Processo n° 173.785/2021.

O objetivo deste processo era obtenção de certidão de usoe
ocupação do solo, conforme folha 14.

Foi emitida a Certidão 1.713/2021 (fl. 22), tendo a Secretária 

Municipal de Educação requerido nova apreciação, já que o uso do imóvel não 

seria para escola, e sim administrativa - garagem de veículos da Secretaria 

Municipal de Educação (fl. 25).
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foi retificada a Certidão n“Realizada
1713/2021, conforme folha 28.

nova análise,

O processo me foi enviado à folha 29 verso.

Este, 0 relato.

Como a Decisão Administrativa foi pela realização da
desapropriação, seguem minutas.

Como última orientação, que seja realizado o prévio 

e que o pagamento seja realizado com aempenho nos moldes da Lei 4.320/64
Escritura Pública lavrada em Tabelião.

Submeto esta manifestação a análise superior hierárquiíca.

Bauru, 15 de dezembro de 2021.

Maurício PonteTPo^^ 
Procurador Jurídico do Município de Bauru 

OAB/SP 167.128 - Matrícula 27.627
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MINUTA DE DECRETO N° , DE _ DE DE
2021.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação 

consensual ou judicial o imóvel registrado no 2° Oficial de 

Registro de Imóveisde 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” do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de 

junho de 1941, mais o que consta no processo administrativo n° 163.434/2021 e 

processo administrativo 173.785/2021

DECRETA

Art. 1°. Fica declarado de utilidade pública 

desapropriação a ser promovida pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via
para fíns de

amigável ou judicial, o seguinte imóvel a seguir descrito:

Características da matrícula 40.156, do 2° Cartório de Registro de Imóveis e 

Anexos de Bauru. UM TERRENO sem benfeitorias e de domínio pleno, 

correspondente a quadra n® 15, do loteamento denominado VILA 

CRUZEIRO DO SUL, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura no setor 03, quadra 

0139, lote 001, com a área de 7.744,00 metros quadrados, medindo 88,00 metros 

em cada uma das quatro faces, que fazem frente para a Rua 13, quarteirão 16, 

lado par; Rua 4, quarteirão 4, lado ímpar; Rua 14, quarteirão 16, lado ímpar; e Rua 

5. quarteirão 8, lado par. PROPRIETÁRIOS Jorge Simão 

comerciante, filho de Kaiil Simão e de Babina Simão, inscrito no CPF sob n® 

012.558.948/49. REGISTRO ANTERIOR Transcrição n® 11.831 

Matrícula foi elaborada de acordo com o requerimento firmado em 10/04/88, 

acompanhado da certidão de medidas e confrontações n® 210/88, expedida pela.

JARDIM

sírio, casado.

Livro 3-G.
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Prefeitura Municipal de Bauru. Conforme Averbação 12, em 22 de abri de 1988, no 

terreno objeto da matrícula foi construído por Rubens José Simão e outros, 

conforme processo n° 10663/73, da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio- 

próprio para oficina, almoxarifado e serviços, em alvenaria de tijolos, térreo, com 

2.656,38 metros quadrados de área construída, composto de uma recepção, um 

escritório, uma sala de espera, um WC masculino, um WC feminino, uma sala de 

peças, um depósito de ferramentas, box para serviços, uma sala de máquinas, um 

box para pintura, um box para funilaria, um vestiário e um sanitário masculino com 

box para funcionários, que recebeu o número 16-38 pela Rua Minas Gerais; 

conforme se verifica da Certidão 2257/86 expedida pela Prefeitura Municipal de 

Bauru. Como último ato de registro, consta o Registro 30, à folha 05 verso da 

matricula, em 08 de março de 2019, que por escritura pública lavrada aos 

24/01/2019, paginas 365/368 do Livro 1116 do 3° Tabelionato de Notas e Protestos 

de Letras e títulos de Bauru/SP, Milton Fernando Neme Simáo e sua esposa Sonia 

Rabello de Andrade Simão, empresários, venderam o imóvel para PRATA 

CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 46.138.251/0001-38, sediada em Buru/SP, na 

Rua Xingu, 4-21, Higienópolis, pelo preço de R$ 3.080.000,00. Valor Tributário de 

R$ 5.914.700,57. Do Registro 31, em 14 de outubro de 2020, por instrumento de 

Cédula de Crédito Bancário n° 0000391915, emitido em Bauru/SP aos 

01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, 
oimóvel avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, 

CNPJ 46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 1° grau ao BANCO BRADESCO 

S/A. CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, s/n°. 

Vila Yara, por sua agência 02771 - PRIME BAURU, em garantia do financiamento 

destinado ao custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 

perlodo/safra 2020/2021, concedido á ERiCO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 

4.777.568-3/SSP/SP e CPF 436.992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa 

Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, no valor de 

R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parcela com 

vencimento aos 18/09/2022. No Registro 32, em 14 de outubro de 2020, por
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instrumento de Cédula de Crédito Bancário n® 0000391922, emitido em Bauru/SP 

aos 01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o 

imóvel avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 

46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2® grau ao BANCO BRADESCO S/A 

CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, s/n®, Vila 

Yara, por sua agência 02771 — PRIME BAURU, em garantia do financiamento 

destinado ao custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 

período/safra 2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 

4.777.568-3/SSP/SP e CPF 436.992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa 

Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, no valor de 

R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parcela com 

vencimento aos 15/09/2022. Em Registro 33, em 14 de outubro de 2020, por 

instrumento de Cédula de Crédito Bancário n° 0000392035, emitido em Bauru/SP 

aos 01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o 

imóvel avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 

46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2® grau ao BANCO BRADESCO S/A. 

CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, s/n®. Vila 

Yara, por sua agência 02771 — PRIME BAURU, em garantia do financiamento 

destinado ao custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 
período/safra 2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 

4.777.568-3/SSP/SP e CPF 436.992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa 

Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, no valor de 

R$ 800.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parcela com 

vencimento aos 22/09/2022.

Art. 2®.

n® 1.713/2021.
O imóvel foi objeto da Certidão de Uso e Ocupação do Solo
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Art. 3°.

CNPJ 46.138.251/0001-38 

Higíenópolis.

O proprietário dos imóveis é PRATA CONSTRUTORA LTDA.

com sede nesta cidade, na Rua Xingu, 4-21,

Art. 4°. A desapropriação se faz necessária porquê 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 na unidade escolares 22.333 estudantes, distribuídos na Educação 

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

Ensino Fundamental (8763) e Centros Educação de Jovens e Adultos (402) 

coexistência com as redes estadual e particular. Em decorrência deste quantitativo 

de alunos e o quantitativo de Unidades Escolares da Secretaria Municipal de 

Educação é necessário ter uma estrutura de transporte para o atendimento da 

demanda exigida. Estrutura esta que deve primar pela segurança, qualidade e 

agilidade no atendimento. Atualmente a Secretaria Municipal de Educação 

encontra-se com a necessidade de ter um local para guardar trinta e quatro 

viaturas, conforme folhas 64/75 do processo administrativo 163.434/2021, sendo 

entre eles carros, ônibus, micro-ônibus, caminhões baú, vans e caminhão de 

manutenção, totalizando um valor patrimonial de R$ 9.450.918,98. Essas viaturas 

estão alocadas em diversas regionais administrativas e nestes locais já foram 

registradas ocorrências que podem danificar e depreciar o patrimônio, além das 

simples estruturas destas regionais onde os bens ficam à mercê dos fetores 

climáticos que auxiliam na depreciação. O valor patrimonial hoje levantado, 

poderá aumentar no decorrer dos anos devido as necessidades de adequações e 

melhorias para que se mantenha o melhor atendimento da demanda. Com o 

objetivo de sanar este problema de vandalismos e depreciação do patrimônio a 

aquisição do imóvel localizado na rua Minas Gerais, 16-38. Jardim Cruzeiro do 

Sul, matrícula 40.516, onde hoje possui não somente o prédio atual mas espaço 

físico que poderá servir de ampliação e melhorias na conservação dos bens

em
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adquiridos pela Secretaria Municipal de Educaçao (conforme folha 63, do 

processo administrativo 163.434/2021)

Art. 5°. O imóvel foi avaliado pela Secretaria Municipal de Obras em 

no máximo R$ 4.903.074,24 (quatro milhões, novecentos e três mil e setenta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos - fl. 43 verso do processo administrativo 

163.434/2021). Em negociação foi oferecido o valor de R$ 4.900.000,00 (quatro 

milhões e novecentos mii reais) pela Secretária Municipal de Educação à folha 51 

do processo administrativo 163.434/2021, que foi aceito peio proprietário à folha 

52 do mesmo processo administrativo.

Art. 6®. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru,___de de 2021.

SUELLEN SILVA ROSIN 

PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU
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SI
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 n° 163.434/2021

DETERMO
DESAPROPRIAÇÃO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BAURU E PRATA 

CONSTRUTORA LTDA.

DE ACORDO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de 
direito, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob n® 46.137.410/001-80, 
localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, Bauru, Slo Paulo, neste ato 
representado pelo Secretário dos Negócios Jurídicos, Dr. Gustavo 
Russignoli Bugalho e do outro PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
46.138.251/0001-38 , com sede nesta cidade, na Rua Xingu, 4-21, 
Higienópolis., têm entre si justo e acordado o que mutuamente 
aceitam, a saber:

1. O Município de Bauru, através do Decreto n':^ 
de 2021, declarou de utilidade públicade______ , de

os imóveis registrados no 2° Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Bauru, na matrícula 40.516, cujas características são:

Características da matrícula 40.156, do 2° Cartório
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru. UM TERRENO sem
benfeitorias e de domínio pleno, correspondente a quadra no 15, do 
loteamento denominado VILA JARDIM CRUZEIRO DO SUL, nesta 
cidade, cadastrado na Prefeitura no setor 03, quadra 0139, lote 001, 
com a área de 7.744,00 metros quadrados, medindo 88,00 metros 
em cada uma das quatro faces, que fazem frente para a Rua 13, 
quarteirão 16, lado par; Rua 4, quarteirão 4, lado ímpar; Rua 14, 
quarteirão 16, lado ímpar; e Rua 5, quarteirão 8, lado par. 
PROPRIETÁRIOS Jorge Simâo, sírio, casado, comerciante, filho de 
Kaiil Simão e de Babina Simão, inscrito no CPF sob n® 
012.558.948/49. REGISTRO ANTERIOR Transcrição 11.831, Livro 
3-G. Matrícula foi elaborada de acordo com o requerimento firmado 
em 10/04/88, acompanhado da certidão de medidas e confrontações 
no 210/88, expedida pela Prefeitura Municipal de Bauru. Conforme 
Averbação 12, em 22 de abri de 1988, no terreno objeto da 
matrícula foi construído por Rubens José Simão e outros, conforme 
processo n® 10663/73, da Prefeitura Municipal de Bauru, um prédio
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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

próprio para oficina, almoxarifado e serviços, em alvenaria de tijolos, 
térreo, com 2.656,38 metros quadrados de área construída, 
composto de uma recepção, um escritório, uma sala de espera, um 
WC masculino, um WC feminino, uma sala de peças, um depósito de 
ferramentas, box para serviços, uma sala de máquinas, um 
para pintura, um box para funilaria, um vestiário e um sanitário 
masculino com box para funcionários, que recebeu o número 16-38 
pela Rua Minas Gerais; conforme se verifica da Certidão 2257/86 
expedida pela Prefeitura Municipal de Bauru. Como último ato de 
registro, consta o Registro 30, à folha 05 verso da matrícula, em 08 
de março de 2019, que por escritura pública lavrada aos 
24/01/2019, paginas 365/368 do Livro 1116 do 3° Tabelionato de 
Notas e Protestos de Letras e títulos de Bauru/SP, Milton Fernando 
Neme Simáo e sua esposa Sonia Rabello de Andrade Simão, 
empresários, venderam o imóvel para PRATA CONSTRUTORA LTDA, 
CNPJ no 46.138.251/0001-38, sediada em Buru/SP, na Rua Xingu, 4- 
21, Higienópolis, pelo preço de R$ 3.080.000,00. Valor Tributário de 
R$ 5.914.700,57. Do Registro 31, em 14 de outubro de 2020, por 
instrumento de Cédula de Crédito Bancário no 0000391915, emitido 
em Bauru/SP aos 01/10/2019, acompanhada de Aditivo firmado 
Bauru/SO aos 02/10/2020, oimóvel avaiiado em R$ 2.997.000,00 foi 
por PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 46.138.251/0001-38, dado 
em hipoteca de 1° grau ao BANCO BRADESCO S/A. CNPJ 
60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, na cidade de Deus, 
s/no. Vila Yara, por sua agência 02771 - PRIME BAURU, em garantia 
do financiamento destinado ao custeio pecuário, 
manutenção de animais bovinos, 
concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 4.777.568-3/SSP/SP e 
CPF 436.992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa Franciscato 
Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, no valor de 
R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma única parcela 
com vencimento aos 18/09/2022. No Registro 32, em 14 de outubro 
de 2020, por instrumento de Cédula de Crédito Bancário r\° 
0000391922, emitido em Bauru/SP aos 01/10/2019, acompanhada 
de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o imóvel avaliado 
em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2° grau ao BANCO 
BRADESCO S/A. CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em Osasco/SP, 
na cidade de Deus, s/no. Vila Yara, por sua agência 02771 - PRIME 
BAURU, em garantia do financiamento destinado

box

em

aquisição e 
período/safra 2020/2021,

ao custeio

14



°p
<7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 

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

pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, período/safra 
2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 4.777.568- 
3/SSP/SP e CPF 436.992.518-53, e sua esposa Sonia Maria Barosa 
Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 015.133.028-09, 
no vaior de R$ 1.600.000,00, pagável na praça de Bauru, em uma 
única parcela com vencimento aos 15/09/2022. Em Registro 33, em 
14 de outubro de 2020, por instrumento de Cédula de Crédito 
Bancário n® 0000392035, emitido em Bauru/SP aos 01/10/2019, 
acompanhada de Aditivo firmado em Bauru/SO aos 02/10/2020, o 
imóvel avaliado em R$ 2.997.000,00 foi por PRATA CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ 46.138.251/0001-38, dado em hipoteca de 2° grau ao 
BANCO BRADESCO S/A. CNPJ 60.746.948/0001-12, sediado em 
Osasco/SP, na cidade de Deus, s/no, Viia Yara, por sua agência 
02771 - PRIME BAURU, em garantia do financiamento destinado ao 
custeio pecuário, aquisição e manutenção de animais bovinos, 
pertodo/safra 2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, 
RG 4.777.568-3/SSP/SP e CPF 436.992.518-53, e sua esposa Sonia 
Maria Barosa Franciscato Braga, RG 4.900.862-0/SSP/SP e CPF 
015.133.028-09, no vaior de R$ 800.000,00, pagávei na praça de 
Bauru, em uma única parceia com vencimento aos 22/09/2022.

2. Efetuada a proposta pelo Município, fica acordado 
o pagamento do vaior de R$ 4.900.000,00 (quatro miihões e 
novecentos mil reais) como 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^í^ 163.434/2021 e processo administrativo 173.785/2021. Assim, 
não poderá cobrar qualquer valor a título de juros, correção 
monetária e outras despesas que 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
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Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
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despesas da lavratura da escritura de desapropriação e seu 
respectivo registro.

5. As dívidas tributárias municipais existentes em 
nome do desapropriado deverão ser quitadas antes do pagamento 
da indenização, da mesma forma que as hipotecas de primeiro, 
segundo e terceiro graus que estão averbadas na matrícula, 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 
pagar ao Município de Bauru um aluguel no valor de R$ 20.500,00 
(vinte mil e quinhentos reais) por mês, até a data em que 
efetivamente o Município de Bauru entrar na posse direta do imóvel 
de forma amigável ou judicial.

As partes elegem o foro da cidade de Bauru para 
dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e do 
cumprimento do presente acordo.

E, para que surtam os efeitos jurídicos decorrentes 
deste, assinam o presente termo em três vias de igual teor e 
validade, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado por 
duas testemunhas.

Bauru,__de de 2021.

PRATA CONSTRUTORA LTDA
DESAPROPRIADO

Dr. GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
Secretário dos Negócios Jurídicos

Testemunhas:
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rKRCV21 DEDF-í:EMBRODh:02lDÚRIO OKIC IAL DE BAURl!

DECRETA
Tica dcc1a'aJ<> de uiilidade pnWic;!. paia fins cfc desapiDpiiai;<io a so piíieioiida 
pela Prefeitiiia Municipal de llíiiiru, por vin amiuilvel ou judicial, o iiuóvel ii sesuir 
desciifp
Caraclciisficas do imovcl nn niaincul.s l.f 207 do l*Oficial dc Rcgiwin de Inioseic 
TimliKe Documentos eCiMl de Pcsuiaa Jurídicas da rnmaicu de Buiini - fíãi'Paulo 
IIMA CA.S.A UK 11JOl.fiS, culxila de lelhas. com qualro cônuids'» inietnos e ura,, 
área na fieme e um iciraco nos fundos. »oh n°<j-ld, da rua Tihinça. nesta ciduJe.

1" Cirscunsciicâo louihiliaria de Rauru, e seu lev.wcioo

105 0.'2.8gR516.252.74RSCreche Sementi Ilhas .An I"
8 35.'008.36fiOf 156.03 RSRSl-7‘» _____

Tb dés|>e'si5l decorrenles desta U cpireiao por coma ae aa-sciJes previstas na Uei 
Orçamentaria Anual do Csercicio pinaiiceirodB 2.022 
Eau lei entra eni Mpor na data de sua puhlicação. 
janctro de 2.U22 
Bauru 14 dedeaembro de2 t)21

SUELI FN SILVA ROSIVI 
PREFEITA MITCK IPAL

TOTAL
Art 2'^

efeilos a partir de 01 decomAri 3”

mumcipus. cornatcu e 
lerteiio. racdindn lO.HO metros de frente. 24.50 metros de um lailo. 26.>0 metros 
dcotit'0 lodoe 12.00 niclros nos fundos, confusitando pela Itcolc com a cilada Ru.i 
Tthincá, de um lado cum o Parque Inluntil Manoel de Almeida Brandiu, líe outio 
lado com Seiafim Fcrciia e nos fundos com Fcinanda Mipuel fmlivstiadn na PMB 

setor 05, ijuadia 216, lote 15. Poipi ielanos Anlinu.i Pardo Allio e sufi oiultiei 
Julieia Pachoardi Allia. residentes e iioraiciliaiJ.i» oestn cidade Mnlikiila cpie le.e 
ssrigem no Traiisciicão 25 92S .1/.vwi.nir/(Ansr/fioi. unt lote ijcniificndo pelo n° lá. 
liKalizadu no loieameni.i slenominado Vila Falcão, peneiKenlc A IJnmel slcOhscn.i 
Rano. cadastindo na PMB no íctor 5. quadra 216. lote 13, cotn liren de 2S>.n<an‘. 
coinosepiimieoPeiiopcnineltico o tteiimcno iniciQ*scno]uuiioOI. cim ura àntiulo 
miernode IU7"5 38 '. ciavado no alinhamenio da tua SabaJuio Sciiptue. quaneiiòo

de 6.50 e descnsoKimeniosfc 6. í 2

GliSTAVO H(JS.Sir/NOl.l BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NECiÓflOS JURÍDIC OS 

MARIADüCARMO MOSTEIRO KCIBAYASHI 
SEC RETARIA DA EDUCAÇÃO no

Projelo deinieiaiivadci 
ItODER EXFXTTtVO
«euisirada no Deitatiamenio de CíHiu.nicaçào e DocumeninçJo da Prelenuia, na mesma dma 

DANll OALTAFIM PINHEIRO
DIRF.TOR DO DEPARTAMENTO DECOMl'NICACÀO E DOCUMF.N1AÇAO

CIO. lado impar, distante M.ixi menos, mais o ram 
meimsdaruasupraciindaSahadmoScripiore.desteporaoOl sejuo em Imliti rela pelo 
distância dc 10.36 melios alc cnconlrar o ponto 02. deste ponto 02 deflete a ducn.i 
fwmanJci uni ângnln itiieino de 7uoj 2" e segue 
eiicnntiai o ponto 0' deste ponl.i Q3 deflete a diieitafiiiinnnJo um angulo inicino.lc 
88'’) 8 31" c segue uma distancia de 12.65 mclrosatéenc-snirarc.mi op.>mofW. stesre 
ip.mo i>4 deflete a dticiia fsninanJo um 
distância de 24.15 metros alc «nsuntiar o ponto mioial r)|. encerando este reneno 
perimcinco OnuíUyil,'M.ifiJate ti" IJSfí 2.fr2f
conto lute 15 da qiiadiii 0216 do setor 5, um predio rt.srdencia!. cm nlseaniia de 
hjnlos, teireo, sob n' 6-16. da Rua Sabmo Scnploree sen res.nectisu leiieto sem 
idonlificacioolicial. de fomialo megulat. situado na VILA FALCÃO, nesla cidade
(leBauru-SP.comaieade284.tiOni\cnnioacsiimleioleiropeii-nettico O iteiiraciíi.

imnlo 01, crasaihi nn alinhamento da Rua Sabadmo 5leripl.weqiaineiiào 
06, Indo impar,disiaiiie I4.(i0 menos, maiso raio deh.SU menoscdcsemol.imeoio 
de 6.12 metros do ru.a supracilnòá Sabadmo Scriáore. deste ponto ti|. em linsulo 
miemode I07°5 38" segue em linha reta pela llistánca 10.20 menos até enconnai 
o poiilo 02, confionlando nesta linha com a referida Rua Sahadioo Scnpiore. il.ii 
deflelc a diieita foniuuiJc um ângulii intcmo tic 70n)'2" c segue it uma disl.u>i.i;i 
de 26,30 mcti.Js ale encoiilrai o pomo ü<. confromando inr-la Iraha com o h.ie 
c4da.Mrado nesla Pietciliira sob n" 5,6216014. onde acha-se cliàcado n pií.lio snh 
n°6-ll da cilada RuaSahadino Scnpiore, propricsfasle de Damd de Obsenu Rnim.

lote cadasiradu nesta Prefcilut» soh n' n5'0;i6,Ti2u, ande acha-sc ciiilic.idu 
0 piédio n” 6-06. da cilada Riia Sahadiiw Scri|nore. pio(iiialade dc l-S|»>lio de 
Clodstmiro dc Oliscira Rano confujnl.tntcs esses antes wim -Serafíni henena. dn 

òngulsi mlemo dc SXT8 31 'e segue n uma disnoisi.i

nE7al:lMBRO nE 1.021
r. /.VeiiYiiiiCí tn' W IMl in AWKI-Iit u ÍNasiiiini ii i/i niiMe iimu lini/ tf.’ Kmmi ò Am/irevi H7ti Mt>
.tfdVy7V.4,5Eí2V/.4W/‘<Kf.íVJ4.i'ni'tí,wiGfiiii.vMdii./i-/n/niii«tYifi/c'Aii

A PREFEITA MUNICIPAL DE D.AURU. nos lemuis do ait 51 da La Orgimea do 
Mtwicipio de Baiini, fai saber que a Câmara Municipal aprm .tu e cin sanciona e promulga a s^nde l^et_ 
Arm» Fica 0 Kseeul so aiiloriaado a ouutmar a Empresa WEMAQ MAWINAS E

ESTAMP05Í LTDA. e ConcessS.. de Direito Real de Uso de uma área Incaliaarla 
Dtslnlo Industrial IV, com □ seguinte desencío 
Setor 04, Ouadra II6S, l.ole 008 - Dlilrilu Industrial IV
"UM TERRENO, situado no lado par do quartettào 02 da Rua Rultens Garcia, 
conespondenle a uiishdade dos lotes 08. 09, 10, II. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, |0. 
30 e 21 da quodia 28 do loieamenlo denominado Móno I-uie Rodrigues do Prado - 
Distrito Indiistnal IV, nesla citlodc de Bauru - SP. cora area de 2 765,24m', medindo 
61,CI0m de frente, confromando com a Rua Rubens Garcia. 40,u0m do lado diralo 
de quem da via publica olha paraoimovel. ainfroniacom 05loies07 e22. 22.'.“Jm 
do lido essiueido. confromando com á Rua Acacio Pereira, qisiileiiâo 03. lado par, 
euislindo na uonflucot ia da Rua Rubens Garciacpin a Rua Acacio Peiema uina curva 
de concordância com rato igual a «.OOnr. ól.OOm na linha dos fundos confromando 
com a Rua Dmas S.nuuietli, CMslindo na confluência da referida Rua Diraas 
SimoneBi com a Rua Acaeio Pereira, uma cursa de concordância com raro igual
l9.0nm conforme maliiculau' 116 2*0, do 2’fjficial de Rcgisirodelm.iveia de

di5iá(Kia de nteirÃ>s sxeuma

micrno de 4'^“ c uniano

loiovel

inicia*v no

Bauru* SP"
A área descíMfl no an l". e Conc«ssioft»ia «hriga*se 
eacluíivomenie para a construção e inafalaçSn de empresa de febncaçSn de

e coms!esliná'ta única e
AH. 2*

ferramenias
Fica a Goncessionaria aulorieadá

pomo 03 deflete á slncitri. em _
de 12.65 inclTosaie eiiconfror cont o ixralo 04, coiifrontanslo nesla linha ciun o lolc 
cadaslraJofiesiaPrercilura.sohii‘5'02l6OI7, ondeacba-scedificjilo o prisfio sohn' 
6-66, dá rua nernjjinnderamp.is, pr.tprieJade de Mana l-uiM Miguel Sm lo. anies 
corno Fernando Miguel, do ixiiico 64 deflete a doenafoim.tirdo um ângulo iineino Je 
S5"20 49" esegueaiimn distância de 24.15 melros aecncoiilraro pmiiulll, mici.il 
desta descnsèo. confrrailaiislo nesla linha com o lote caJasliado nesla Ptcfeilma 
.soh n" 5.tJ216.'016, ooje encontia-se edifrerijo u Parque fiififiiiil M.umel Almeida 
Branslâu, propnedaJc da Piefeituro Municipal de Bauiu O imoscl t.tirespondenic 
ao referido lote 15 da quadra 0216 do fseint 5 ochu-se lançado em nome de DAM Kl 
DE OLIVEIRA R.ATTO
•A desapropriação deslniu-seaiender n Seci elaria Municipal da Edinaavà..
O imóvel foi avaliado pda Secrelara Municipal de Obra-s em no niavimo R5 
220.417.48 (duzenios e vime mil. qioiintcemos e ücressete reais e quarer.ia c ono 
centavos - fl 29 do Processo Admitiisnaus-o 7! 8fi0.'2l J 
Esle Decrclo entro em vigor no dala de sua publicação 
Bauru, 15 de deremhro de 2 021

SUEU.EN SII.VARfiSlM 
PRFVElIAMtfMCIPAI.

GUSTAVO Kt SSIGNOfl BIlG.ALHO 
SEC RETÁRIO ÍJDS NEGsX-lOS 31 RÍDirflS 

MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI 
SECRETÁRIA DA EDI'CAÇÃO 

Regisirado no Depatiamemo deCiwumcaçàn c fhiccraeiitaçòiufa Ptefeiiura. na masmaslaia 
DANILO AlTAFIAl PINHEIRO

DIREfCR DO DEPART.AMENTfl DE ('(IMUNICAÇ.ÀO E DCTl MENTAÇÁO

da área concedida a partir da 
publicação do Teimo de Conceasao Real de Uso. para que possa alcançar as 
hnalidadesaqui enunciadas
A roncesiionátia obnga-se a uiiciar as obras no praao de 90 (noseiita) dias. ctnlados 
da data da publicação do Tei mo de Çoncessão Reol de Uso, e conclui-las no praío 
raaaimo de 24 (vmle e quairol meses, respenados os planos aprovados pelo Conselho 
de Apoio ao Dcsensolvimenlo Municipal - CADEM, e observadas as normas 
urbanísticas fixadas pclaSecielana Municipal de Planeiaracnlo 
A pieseme Concessão prvJcra ser outiagada pelo prazo de 10 (de/)
Fica a roncessmiiaria obrigada a inslalar na área concedida.
TODtdoisl melros quadrados onde devoeconsiar o nome di einitrcsa.
Ui que ouioti/oii a Concessão, a maiagem da área concedida, a matagem da áiaa a 
seiconsirnida. a data do inicio e laminii da obra dMarauiada pela Lei.
A Concessionária deseru prcsiar coiilrapaisida ao Mumeipio. na forma delinnia na 
Lei Municipal n"ó 9.31, de 27 de junho de 2 017, an 12, incisos VTIl e IX queserín 
definidas no Tenra, de Coiicessin de I Iso de Bem Público 
O citmpfunínlo do disjvislo

tr^iiluiç^o Ja áieaflf) Município. imlependeokmeoiedefKHtficâç»*' 
K«a Lei em vigor na Jma de «ua publicavAo 
Bauru 1S òe dezembm de 2 021

SllFU.HN SILVA KOSIM 
PRKKF.ITAMIMnP.AU 

GUSrAVO RlíSSlONOLI BLOALHO 
SECRETARIO DOS NEGÓOO.S lURÍDIf OS 

OISLAINE MILENA CASIR-.A MAGRINI 
SECRETÁRIA DE DESENVOI.VIMEN IO ECONÔMICO. TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
IfjDER EXECUTIVO
Regí suada no Depattanento de Comumc.xio e Docuroeiitaçân da Picl enura. no mesma dala 

DANILOAl.TAFIM HNHEIRO
DIRETOR DODEPARTAMENT6) DECOMl INICACÃO E DOCUMENfAÇAO

lomar jmssePfir^jrafo único.

Art.3*

anos
Ál- ura painel de no mínimo 

o numcfu da
Í2“

Art 2° 
An 3'

§3'
An 4”

orligcs Qjtiefiores dcierminará a mci«Su donn'
bOniTHte), com Ã

Art S"

ngrRRTQ N* l«L789. Pr nr I>F:|^E%tBRQ DE l.flH
I' {H3 434 'J iKi hiüJe /'lihhia /twii fhs <íc •írs.ijm*/»-un,vt) im miMví •>
rmi5*v/WffJiTurf» w dv hxnviuit /kmm. /MjruaSccrvMO-iohhmarol•ki

A PRbPE ITA MI1S (f IPA L DE 8 AURL. o uv» de 'uas aln kiivde^ v íeridús
pe;o Qrt SL da Lei Ofgànjca do Município dc Oauru. com uujKvie no 
Federal xi® ^ '65. de 21 de jui^ho de I L m.iis o que conWA no proces?»' iidmmisifaUvu n"' 16i 4.U 21 e 
proces»oailnin(«ir3iivo 17? 785 21,

art 5". leirj "i * dfí

DECRETOS MUNICIPAIS DECRF.TA
Fica detlai.nlode iiulidade públicj. paia Snsdesleaapiopriaçi.a sei pt.nnosi.U pel.i 
Prefeiiuia Miimcipnl de Bauru, poi via amigável ou judicial, o seguinte linosel a 
seguir desçritn
CaraclerislicasJa matricula 46 516, do 2“ Cartono de Regislrode Imoseiae Anes.is 
de Bauru. UM TERRENO .sem henreilotia.s e de doniioio p eno, cotresjsuitdenle o 
quadra n® 15. do loteainemo denommodo VU.A JARDIM CRUZEIRO DO SI L. 
nesla cidaJe cadastrado na Prefennta no selor 63. quadra '3139. bvie Unl. cran n 
área de 7 744,1» menos qiiediados. medindo 88.0U meir.is em cadaumo Jas .tuaiio 
faces, que fazem fieme para a Rua 13, quarteirão 16. lado par. Rua 4. qivtneirá.. J.

Art 1*

hFrRF-T» N** ÜF 1S PK DE7.FMHWO DE 7.1321
/' 7/ 2J iWitiiü Ji' vlifiJiiJi /lúhfKn i>tini fi/t.s </c oitjftdmoío
/wliW/ex/vírmíoiKi !“ Hiíhü dc Heyiymdt h..A.;s. TMo, c c ry.d dc/■aMKis.hrül.M

ile ihfirv. paru a S^CKtünu \ íunn. iiul do AVima <>»» , .
A PRl: h LI TA M UNICI PA L DE BAl' RU. o u v> de suas ou ihuiçôcs legai s, contendas

art y, leltâ “i ’ do Decfeto-L«lpelo an. 51, da Lai Orgânica do Mumcipio de Bautu, wwn supofie i»
Federal n* 3 3b5. de 21 de junlto de l ^41. mais o que consia no Processo Admiirislrativo n* 71 80CV21.



•/

Dl AR(0 OFICIAI. DE fJAi Rt'TERÇA. 21 DE DEZEMBRO DE 2 «I

lodo irrper. Rua i|Man«(rii> 16, lailA im|>ar, e Rua 5. quartetrôr* t. ladc> pv De 
propriedade de VRATA CONSTRliTORA LTDA
A deuprnpriaçSn desiiru*&e aiender aSlecrelana Municipal da EducaçAo 
O iHK^vel foi avaliado peia SectetAne Mumcipal de Ohras em no má'^imo RS 
490^ 074.24 (quaKo miHuScf^. novecentos e tf és rml. &eieofa e quairo teais e vmie e 
quatro ceniavoA* f1 43 veiM do Prnce&so Adiunustraiivo 163 434^21)
Este Decreto entra em \ igor na dota (fe Mia pubi ícac^o 
Bauru, 2Ü de deaembro de 2 021

SUEI.LEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MLNiriPAL 

OlISTAVO RlfSSICiNOLI BlTiALHO 
SECRirrÁRio ijos \KC-or)i‘)S juRíoicf»»

MARIA DO CARMO MOMFIRO KOBAYASHl 
SECRF-TARIA OA KDITAC^O 

RqpMradn no Departamento de Conninicaçào c Documenracôo de Prcfeiiuro. na iTi«*nia dsta 
DANILO ALT AFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMl.TNIC AC^O E DCX’l-rWÊNTAÇAO

[ 101 \ inORlAGKRAI,
Art.r
Ail.3* A OrMDORlA GERAL ÜO .MLNK.JPIO ícnada pelo I>ecreio n” 137«7 dc Z^ dc u)mv de 

recebe inanite.<iâçòe% teTereiues ai^s '■ecs ii;u5 ptcslodins pelas sectei.'^! la^ mnrncipaKicxcelo Sek.ietrii iti liv 
SeodcL EMD('RBe DAEnos segumie^ upos 
EI.WIO.
SI GESTÃO.
RECLAMAÇÃO,
DtNL-NCIA
Aftf«e ■ Ql>VIIX>klA GEKAL

An. 4*

Stie da prefetiura wM-w.hauru.sp.gov.br/oasidorin
email tiusndorrfl 'ôi bnijru.jip.gov, br
Telefone 3235*1154 (Mgiinda n irxlndasSh lu ISIi)
CivresponJênoiQ envicvdos para o se^^^uintc endereyo
ÜIIVTDORI.S GERAL DO MlIMClPIO
lV»<a cIbs Curej rira» 1*59
\1?a Normv - Bauru - SP
CEP non-soaDECRETO N* 14 79(L DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.021

/>c7<iin7 dl' utif/JiiJe púhhiv/x/zo/inv de dr^itfiiifpriin^ i/>»seWMÍ oujifíhnaf o.v 
nuiit,iiS fVípuiudiK m Wcyn/ftM/c/njrnvIv. 7'flulti-, e Diivuiemn en^tlA Pccví«jv./wi-»t/n«Av
de fUiunt- paru a Sevf^na A/mt/ci/u/ da

A PREF EITA VT.rNlCI PA L DE BAURU, o uao de suas otribuvçòn \egai s. confendas 
pelo an, Sl. da Lei Orj}án>ca do Mumcipto de Bauni coro Miporte no an S^ Leira "i*' do Decrelo-l.e< 
Federai n* 3.36$. de 21 de junbo de 1.941. niaii o que coosia no processo aümmi sirai i s o o* 179 80 [ /21 e 

adimnvMrwivo 179835/21.

p rvw;:/

Seção II
Secretarias MunicipaisDECRETA

Ficam declarados de utilidade pública para 5ru de devipropriaçáo a ser proouivida 
pela Prefeitura Municipal de Bauru, por vm ami^vel ou juJicinl. os 
imóseis a s^uir deivnios
PRIhfKIRO /Aft>l7;/..
No l'’Oficial deRcgisiro de ímòvvisdc n.uirii cata registrado iiaTuaiiiculan^S^ 
oTF.RRFNO sero acessòes e benfeitorias conespondenie eo lote K. da quadro i 2. no 
loleameolo denom inado JA RDIM M AR ABA. situado nu rua XIII. q uanei râo 2. lodo 
par. distante 66,00 ineiron da Rua VI e iainhéro dania \'lll, nesta cidade, mumcipio, 
enmarcâ e 1" Citcunsoricòo Imobibára dc Bauru, medindo 12,00 nieiras dc freirie 
e de fimdois por 40.00 metros de cada lado. do frente aro fundos, vonfroiilando rta 
fronte cnm a ciiAda Run XIII. de ucn lado com o lote J. de outro lado com c lote 
L. e noii Ivndi» unm o Inte K, enceitando utnn area de 48(i.00 metros quadrados 
Cadasiradv*! na Prefeitura Municipal de Bauru no setor 03. quâdra 1343 e lote DXi$ de 
propriedade da empreso GERA ARTE GESTOR A DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
SFCJIW/X) /Ml)\’kL

Secretaria da Administração
Eversoii Dcmarchi 

Secretário
LOC .VLSE HORÁRIOS DEATR.NDIMEVTO

SEDE du «SecretsrU da Adn»mú>lrMs’âo
Secrelòrio, Expediente. Compras e I icitaçftes, AdmimstraçSti de Pessoal. Recursos Himuma*. c \\ i\\.\\v

Funciniijl
Praça das Cereieiros. L59 - Altos da Cidade ( HP I7ni4>9(«j 

AlenJimenii) Sh as I2h - I3h a.s IKb 
Almoiarírado Central e Patrlmonío 

Avenida Heliu Pobce. s n^ • Jordint Redenim - CT.P 17032-290 
Atendimento 7h as 12b - I3h ns I7h 

SESMT
Rua General Marcondes Saigndo, 2^5 - Centro - CBP. I70I(MKO 

Alendi mento 8hàsl2h- 13b às I7h

No ) * (Via ol d« H eg I sirc« de Imiwcj s dv B durn, na iiiulnctila tC 89 86^. csiã i cgi i4rtid<i 
UM TLRRLNO, setit tteessoes e benfeitorias, correspondente ao lote L. da quadra 
12. no loieamanto dcnominrsdo Jardim Marabá, suuadn na rua XIII, iiiinneirào 2. 
lodo par. distanie 54,lKi nHMros da rua VIII. nesia cidade, mumeipin, comarca c l' 
Circiinscíiç&o ImohiliAia de Baum, medindo I2,<>0 metros de frente e de fundos, 
por 40,0(1 metros de cada lado. iia frenie ans fundos, confroniaodvv na freroecom a 
cilaíia Rua XIII. de irm lado com o kite K (primeiro imóvel ja descrito ociinaL de 
outro 1^0 com c 1ote M; e nos furnlos com o lote S. cnceiikUido unia áren de 480,00 
metros quadrados Cadastrado na Prefeitura Municipal dc Bauni no «etnr 03. quadra 
1343 e lofe 00i*b de propriedade dn eropresa CER.AARTE GESTORA DF ATIVOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA 
TKRCP/RtUKHirKI.
No 1* Oftciiii de Regi«tio de Imòxeis de Bouiu. na maihc.ila numero 89 864, está 
rogistradv» um *1 F.RRLNO sem Acessóes e heufeiiorias correspondente ao lote M. da 
quadra 12. iK> lofeomeitco denominado Jordi m M araba. situado na Rua XIII, quarteirão 
2. lado par. distante 42.00 ineiuH da Rua VIII. nesta cidade, muoicipio. comarca e 
l^Circunsonçdo Imobiliária de Oauru, rotdmJo 12.00 melrnxde frente c de fundoii. 
por 40.00 metros de cada lado, da frente aos fundos, coitftonlnndsi na frente com 
a cilada Rua XIII, de ucn lado croii o lote L (segundo imõvel ncima daficnio}; e de 
uutro lado com o loie N, e nos fundOvS com o )c4e T, encerrando uma área de 4FO.OO 
metros quadrados Cadastrado na Prefeitura Mumcipal de Bauru no seiof 03, quadre 
1343 e lote 0007 de propriedade da empreso GERAARTH GESTORA DF ATIVOS 
E PARflCÍPAÇÔES LTDA
A de^apropriaçéo de4ina*se atender o Secretaria Municipal ds Educaçlo 
O imóvel foi avaliado pela Secretana Municipal de Obras em no mâxrmo RS 
$ 185 873.$3 (C111CO milhdea, cento e oitenta e emen mil, onoeentiis e setenta e irér> 
Kuis e onquenu e i res ceniavus - fl do Pi nceSiiu Adm mi$ir«ivo 179801/71) 
Este Decreto entra ein vigor na dolade sua publicaçàii 
Bauru, 20 de dezembro de 2 021

SUEILKN SILVA RUSIM 
PRRbTITA MUNICIPAL 

OLSI AVORUSSIONOLI BUCxALHO 
SECRETARIO DOS NEÍjOCias JURlDIC OS 

MARIA DO CARMO MONTLIRO KOBAYASHl 
SECRETÁRIA DA EDliC.AÇÁO 

Regifitrado no Depoftemeiiio de Cnmumcaçáo e Documentação da Prefeitura, na mesma daln 
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DÊ COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

CONTATOS
Secretário da Admmi «ração (14)3235-1099 

Caibinele do Secretàno. (14) 3235*l'-»99 
Div isèo de Admmi^t raçdn e E xpedieme 3235-1203 / .3235-1110 

Depururoieaiode AdminkirnçAo de Materiais (Compras e UrÍ4ações|. (14)3235*1287 /114)3235* 
1062 M1413235*1357'(l4)32.l$-nLl/114)3235*1337

Dl V lOo de Al nuixai i faJo 114) 3203- 75 3.3 / (14) 3237-1431 
Di V irôf' de Patnmkifuo* (14) 3203 • 7 548 

1 Dl V i>4(i üe Serv i ç<m F vseiwi qk (14) 322 7-6828
Doparlani en to dr Ad m iot»li nção de PeMuul (14) 3 2.3 5-1199 / (14) 3235* 1229/(14) 3235* 1137/(141 

32.^5*1351 'tl4).)2.35*l227 ((4)3235.1305 
Departi mcii to de .Avnll nçáo Fuii eíonal: < 14) 3235-11S8 

O M «Al de \ imio Aj Ser V id.- (14) .3227-564 7 
Seçàcde BcncficMK 114) 3235*1158 

Periciti Medico (14)3227.5047 
Secâó de Segui<inça e Metbcmu dn IValialIm (M) 3234-<H)22 

Serviço Social (1413227*5650 
Divisiide Avaliaçào (14)3235*1277 

Departamento deReciirs«>s Humanos (14)3235*1207 
Dn<Ao de Concursos (14) 32JS«I03I 

K«olti c!e (leM.Vi Publico (14) .í2.)5-104.’
Secretaria Municipal dr AdniínLlrnçéu;

CemÍc»io dr Deseiivulvim rn ri> Kii n rinnat «. D F - .A I >M) r 
Petquba de Alendimeato;

Oevi{loría:Jnni,^ _ _ ______
FAQ — Perguntas MnJ* KrrqiicmcM

Afl.2*
Aít3*

iricap m'K*h>ih .«-iv hr
,. li. i[ii -.nan Ia

Aa4- lit

NQTIFfCACÂQ
FICA A EMPRESA KbXAIO GOMIiS MORHNO - MF. INSCRITA NO CNPJ 

ST 01 109 148 «101-21. COM ENDEREÇO NA RUA BOA CSPFRANÇA. V ó-4Ü. HAlKKf) VII A 
SEABRA. NACIDADE DE BAI RL - SP. NOI IUCAD.*, DA DtC lSÀO PROFERIDA NO PRrt f SSO 
ADMtNtSTRATlVO N» 1.13 12020 ODK APLirOl' A EMPRESA AS SANÇAlt-S CONIID.\.S SC> 
EpriAL.ATADE REGISTRO DE PKCCOS.VOSARTS 8AE 87 DA LEI FEDERAI. V S(.,.,-.Üb:i ÜE 
JUNHO DE I 'i“3EARr 7" DAU;i EEDER.M.N^ 10 52(1. DF 17 DEJULHO DE2 nii2. CULMIN ANDO 
COM A APLICAÇ-ÁO DE MUI.TA DF. MORA NO MOM-TNT E ÜE HPi iDE/^ POR CENTO, (X) 
INADIMPI.EMF.N10. RS 25n.rxp lOUZENTOS F CINOUEVTA REAIS) E. AINDA. A PENALIDADE 
DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA llf. PARtIl IPACAO F.M LICTTACAO E IMPEDIMENTO DF
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2
DIÁRIO OFICIAI. OE BAURU

QUINTA. 23 DE DEZEMBRO J3E 2 (i;iAn.r Esie Dtt.T«n«nlra em vigor na dala de sua publicação
Bauni, IS de dezembro de 2 021

SUtLLEN SILVAROSIM 
PREFEITA MI.-NIC IPAI.

GUSTAVO RDSSIGNOU BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGOCIOS JURÍDICOS 

GISLAINE MII.FTVA CASULA MACRIW

secretaria DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA
Regiwrado no Departamenio de Comunicacàc. e Documeniaçío da Prefeitura, na mesma dala 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DECOMUNICACAO E DOnnMENTACAO 

nF.r»PTnN-t<'i7< ni.- le

fiawtb/i.Wri noe atraiiiifo, uni in,vie>.,vi-.

DECREIO V IS.79U. nr 20 df nv/sMHun

pelo an. 51. d. Lei
Federal n'3 365, de 21 dejunhode I «41. 
processoadntimsiralivo IIPSSSOl.

DE 7.II? I

com Siipone no an 5” lelm “i" do Decrelii-Lei 
mais o qim conun no proce.sso adntioistralivn iv’ ] 70 su | .01 e

DECRETA

pela Prefeiiura Mutiicipol de Bauru, por via amigável oa juJicial, os seuüjmvv 
linoieis a se^uit descriios ^
PmiHIXl lU/HTI

Alt I*
DE DEZEMBRO m-1 rrn

P. VUSS IfAp. ÍAP37. /» fat/iaj

r«»»Açpoe/»onu,Oo*ftnin/ (IJMTI.
Alam a /w.uiiiHUi, th r,n<fih, Kltmuipal Je Clinia.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, 
conferidas pelo an 51 da Lei OiBánica do Miimcipio de Ba

DECRETA
Fica designado para a Presidência do Cooselho Municipal dc Ciência Tecooloaia e 
InovaçJode Bauru-COMTI, coado pela Lei Municipal n-7.I48.de 23 de novembro

&20I8.0D. MAURÍCIO AUGUSTO DE SOUZARUIZ. em subscituiçSo ao Prof
a. Marcelo C.art>one Carneiro, designado pelo Decrelo Municipal n' 14 S62, de IR 
de março de 2 C20

Estó Üwreio enire cm vigor na date de aua publicação 
Bauru, 15 de deaemlvü de 2 021

SUÉILEN SILVAROSIM 
PREFEITA MLTMCIPAL 

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEOOCIOS JURÍDICOS 

OLSLAJNE MII.ENA C.ASUL.A MAGRINI 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECfJNÔMICO.TURISMOE RENDA 

Regísuado no Departansanto de Coniunicaçán c Documeniaçao da Piefeiiuia, na mesma data 
DANILOALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DECOMUNICAÇÁO E DOCUMENTAÇAO

NoI"

0 lEKKENOsem acessíesebenreitiwiaseorrespondenieaoInieK. da quadro l- no 
loteamettindeiiomuiado JARDIM MARABA.siiuadonaruaXlli.quni.eirl.,' i.M,.
^^distaniecu.ui ,i«.,os da Rua VI eiamliem da rua VIII. nesio.Kiade. mimicip.,, 
cnmuca e I Citcunscnçáo Imobiliária de Snuru. medindo 12,0(1 melros de frénir 
c de fundos, por 40.ÜÜ melros de cada lado, da frente aus fundoN conriisnanJo na 
reme com a ciada Rua Xlllt de um lodo ernn o loie J. do outro lado com r, l,„c 

L, e nos fundos com o lote R, encerrando umn área de 480,00 melros q.od.ados 
Cadaslrado i» Prefeilura Miinicioal ,ie Bauru oo seuir 03. quadre 1343 elme tt«,A .1u

[:|:^^'^*''‘*=^P''«0ER''ARTE GESTORA DE AnVOSFPAkTIClPA<ÓES

no uso de suas ainbuiçOes legais.
um.

Alt l“

Art.2*

NorGfic.aldeKcgistu.JeI,tMveisdeBauru,numaliiculau-8<ISr,3,e,,á,eg,.st.s,F

UM IERRENO. «m acewôes e benfeiiorias. correspoisleme ao lote L. da quad.., 
12, oc ioleomenlo Jenoiitmedo Jardim Marabá, situado na rua .XIII quarteirão ’ 
la,lc par. disiontr 54,00 melros da rua VIII, nesla cidade, municipm coina.co c I ■ 
Circuii«nça.> (nwbiliaiia de Haum. medirdo_ ^ 12.00 metrm de Frenie e de fundns
por 40,00 melros de cada lodo. da frente aos fuiid.TN confrontando i» f cue 
ctieda Rua XIII, d«

coni a
um lado com o lote K (pnntciro inuivel jo cescnin acinn). dc 

outro lodo cora o lote M. e nos fundos com o lote S, eiicensitdn uma area dc 48(i i>i 
metros quadrados Cadastrado na Prefeil.iia Municipal de Batru no sal.v 03. quadm 

Ime 0006 de propriedade da empresa GFRAARIE GESKJRA ÜE ATU os 
E PARTICIPAC(>ES LTDA 
im-y.ipoi\«ivn-
No r OTcial ,1c Rcgisiru de Imovcis dc Bauni, na inamcula numero RO S64 c.au 
regisliado um TERRENO sem acescMs e beiifeilonas correspmdeiiie ao lote M da

quadrai:. "ololeamcniodeiwrainadnJardiraMaraba.siiuadonaR.iaXIir quaneiido
_ lado pai, disianie 42,1)0 metros da Rua \ III, nesus cidade mur.cipio, comarc.i v 
1 Circuitscnçao Im.thili.iiiade Bnurti. medindo 12,00 melros de freme e de fundos 
por 40.00 menos de cada lado. da frenie aos fundos, cifro,nandn na lienie coiit 
acu,^ Rua XIII, de ura la-lo com o lote L (segundo iranvcl acima desciioi. e de 
outro lado cem o lote N, e nos fundos com o lote T. enoernindo mne nrea de 480 r«. 
raeiros quadrados Cadastrado na Prefeitura Muniei,tí de Bauru oo setor 03. q«u),n 
1343 e lota 0007 de ptopnedade da empresa GERAARI E GESTORA Db* ATIU iv
EPAR:riCIPA(,X')ESL1DA

RtauUicaJa nar ara taU,, eom
IM3 e

DErBFTfl N* i« DE 3B ai^ niy_g.MBRADK z.aii
/lecAlra Jr ullhdatle púhUc!) /lueu.ftl.r ile Jeiupro/UM, J., mwmiial mjudKHll t>

2-,í5iiu/<fc J!epttrouV/oi.inrorfcAwrs,,/»,mu .51.n-(uouA/m«ijn,,;AiJi*,L«ido.
oekian SI d.1 ./ ‘̂^^^'''^''^''""'''‘-‘^^'‘''^''"'•‘'‘''"'^'^^alribuiç.Veslegai.sconfercdaa 

”“'‘'^'1"" * eauru. com suporte no an. 5-, letra V do Deceui-Lei
roaerain d.3«5. de 21 de juniio de 1 041. mais o que coosla no procesoí adraim.sirBlivo n” 163 434/21 e 
proeeasoadrainislraivo 173 78S/2I. lusaumuie

DECRETA

Ficadeclamdo de utilidade publica paiafnsdcdesapiopnação aser piom.ivida pela 
Prefeiiura Municipal de Bauru, por via nrnigavel ou judicial, o seguinte mmvel a 

díunto*

Caraceristteas da matricula 40 516. do 2- Cartório da Registro de Imoieis e Anesos 
de Bauru UM TERRENO sem benfeitorias e de domino pleno, correspondente a 
quadra n" 15. do Iniearaailo denominado VIL.A JARDIM CRUZEIRO DO SUL.

nesta cidade, cadasiiado na Prefeiiura no setor 0.3, quadra 0134 iMeOOl conta
area de 7 744.00 metios quadrado.s. medindo 88.00 melros em cada uma das q.airo 
faces, que fanem f-eme para a Rua 13. quarteirão IS. lado par. Run 4. quanerrfo 4. 
lado impar. Rua 14. iiiiatteirâo 16, lado impar, e Rua 5. quatleirjo S, lado par De 
propnedada de PRATA CONSTRUI ORA LTDA No lerreno objelo de matricula 
n° 40516, foi cuastruido par RUBENS JO-SE .M.MÀO E OLTROS, eotiforme 
processo n* IO<«3'73. da Prefeoura Municipal da Bauru, um prédio próprio para 
oficina. almoxanfaJoc serviços, em alvenanade tijolos, teneo, cora 2 6Sb 18 metros 
quadrados de area coiisiruida, cmvposio de uma recepção, um escruóno, uma sala 
de espera, um WC masculino, um WC feminina, uma sala de peças, um dejwsiio de 
fertam^ntas, Iwm para «er> iços, uma sala de fn«|umas. um box para pmiura. um bo* 
para funilaria ura v esiiano e um seniiai lo masculmo com ho» para funcionàiios que 
recebeu o numero liV38, pela Rua Minas Gcrais. confteme se vcfica da Certidão 
2 257/86 expedida pela Piefeiliira Municipal de Ba 
Ades^ropriaçio desiiiia-se atender a becrelnna Municipal da Educação 
O imóvel foi avaliado pela Secretana Municipal de Oiins
4 003,074,24 (quatro milhcXesnoveceniose iiêsmil. «tema
quetro cenUvo,s- fl 43 set$o do l*toc«^ Ailminimâiivo 163,434/21)
Eut Decreto enira 
Oauru, 20 de dezembro de 2 02 i

SUÉLI.EN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL 

GUSTAVO RUS.SIGNOLI BUGALHO 
SECRETARIO DOS NECiOCIOS JURÍDICOS 

MARIA DOCARMO MONTEIRO KOBAYASHI 
SECRETARIA DAEDUCA< ,AO

R4gisirado no Departamento de ComumcaçSo e Docuraeniaçâo da Prefeitura, na mesma dala.
DANILO ALTAEIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DECOMUNICACÃO E DOCtJMEKTACÀO

P.I6Í4U3I
Imóningjuniihno

Alt I”

No I” Oficial dc Registro dc Imóveis de Bauru, na matricula iiumcio 8uSí.2, c... 
registrado ura TERRENO sem nces.sôcs e l■en^alto^as coaespundenteao lote V do 
quadra li no loieamento denominado Jardim Maralii, siiuadons Rua Xlll, alua R„a 
Nalalma Booom. quatieirào2. lado pai.dislaoie.tO.OU melros ds Rua \ IH aluai R 
ftofessorNanev Franco, ncsiac.dade de Bauru, medindo I :,CKJ merro de frente
fundos, por 40,00 metro de cada lado, da fienie aos fumlos. confr.mlaojo ;______
com a citada Rua Xtil, alua Rua Natalina Bonnra de um lado eom o lote 8t dc 
outro lado com lotes V, IV, X e Y, e nos fundos com o lote ü, enconanjo uma áre-a .k 
480.00 tntcadasuadoua PMB 3,(343-8. dc prr,.nedade da empresa GEKAARIF 
GESTORA DE ATiVaS E PARI ICIPAÇOeS LTDA
()f,/;V7í)l\»>t77

Nu I- Oficial de Regisliu de Imóveis Je Bauru, na matiiuila 
esia registrado um TERRENO

est.i

ii.>
K dc 

na lienru

fiumctc» :*4in
sem ace5.sóes e heofeitorias. dc domrroo nlcn,. 

correspondente ao lote V da quadra -Y 12, do loleaitiei.to Jeiutmmado Jaidm, 
MArzhá, siiusdo na i 
empar, wrtd» n cnrrari 
Bauru, medmdn

UOJ
An. 2"

Run V III. atual Rua Prarewor Nanc) Fianco quarteiiào 2. Lt,),. 
I quarteirão Oi lado par (matricula ul.52l)L nesla cidjde <lç 

12,60 ineitos de frenie. confroiuâiido cora aciiada Ru.' VIII mu d 
Ri« Pi,.fe«or Naiicy Franco, dediiaivel a curva de esquina. JU.OU melros de um 
lado, contronlaodo cora a Rua Xill. aluai Rua Naialina B.m.vo, lainl^m dvviuri.cl 
a curva de esqiuna, JO.OO metro de ouim lado. confroniando

em iKi máy<mo RS 
e quaim team «\inie e

Ajt4» > kt^ür na daia de sua pubticaçãiiem

tfom n (*»te \V c 12 '>*' 
metros nos fundos, confrontando com o loie N. etutetraudo uma área de .tcd.or, m-, 
cadavrado na PMB 3,1343/06 de propriedade da empresa GKRAAKI F GESTOR \ 
DE Ain oS E PARTIC IPACÔES LTDA 
SKVH > nAni-n

No 1- Oficial de Registro de InK^cis de Bnuiu. na matricula r,micro 6r, rq, 
esla r^slrado ura TERRENO «m acessAes e benfeitorias, dc dvuraoio ple„„: 
correspondente ao loie W, da quadra 12, do loleanwnlo denominado Jardim Mrualq. 
srliiado na Rua VIII, aiual Rua Professor Nancy Fiattco, quanciiiu 2 ladu HTirSU.
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P?IEF£1TUUA municipal de BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

ACORn.- i.« DESAPKOjkRUÇÃO N® 3.465/21 
PROCESSO N® 173.7S.'- v,i ,\n. n® 163.434/21 (capa)

ÍERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO QUE

Pelo p;\
.Oüco, m BAURU. pessoa

Paulo, uostt aiü r;pi^eK,'íCl-, p iü Souelário xVÍ. oHu - ^ Cerejeiras, n“ 1-59. Bauru, Saodo outro PRATA WirÍtOrI I TOA c^5 nts^tr; ^^^^O.^^^SSIGNOLI BUGALHO e
Higienó^olis., tetti si jusio e acordado o

jurídica de (1ire’*íi

caractalxicM «o * “ “ " “• C»»™ B.»u, m„,Mcul» „• 40.516, cuj»

- í!'.’c' ''■ 'CH da . 
■• uuiiüiorias e

.i^ícula 40.516 do 2“ Cartório de Registro de Inioveis e Anexos de Bauru, UM TERRENO 
JARDIMCRU/flROmTrrír‘Í/T®'’'f‘‘®"!f ® denominado VILA

Í4.' ': coNSTS™ii‘iisríS’.'‘'ts€í“S=S5===S==
p„ piMu,.». b» p/. lí.h..

asc m I ox para fi.nQici,.Sno . ue re^beu o numero 16-38, pela Rua Minas Gerais; confonne se
•■ pelaPiefeif'--?. Municipal de Bauru.verif' . 1’ '■ 2.257/86 twp.

2. .•eloMvricipji. *i‘;í> , coi.iacl'.* v ■
.■'ii, ' Cs; . mo

■ dgaiDento do valor de RS 4,903.074,24 (quatro milhaes. 
- indenizaçso pela desapropriaçflo do imóvel, que será

novec<íüi'>á . \ ... ,r
pago de n/ra «ó v ' n ’ ‘

-. -ii' reais c rii le e v lafi' 
■ ' --lii daescilaTa.

=r~SI=“:“xSE~H=!Hsauru

4. xe pp» .... «.i;zrrrr=”“r-.t -
arcará com as despesas da iamiura da escritura de desapropriação e seu respectivo regisíro.^

/r«

comunicados pelo Munitípio, que

5. ;as m-butáiias Municipais existentes em nome do desapropriado deverto ser quitadas antes do 
, me^a Rrnia que as bipoteoas de primeiro, segundo e terceiro graus que 
o -.xrizado o pagamento das mesmas com parte do crédito a receber.

pena de paga. ao \ ... , ie BauiÍ3XÍdLTai?dc'^R£ Soo m r
que efetivamente o Mimxcp.o de Bauru entiar na posse cüreta do imóvel de fLa ""

pagamento de índcn 
matricula, fi-a' * estão averbadas na

6. O pimi-ietàrio

» *

7 1i



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Termo deDesapropriatâo n” 2.465/21

As palies elegem o foro da cidade de Ba 
cumprimenio do piesei ite acordo. para dirimüem quaisquer dúvidas provenientes da execução e doluru

Bauru, 21 de dezembro de 2.021.

teor e validade.

PRATA CONSTRUTORA LTDA 
desapropriada

V?
GÜSTAVORfaGNOLIBUGAUfO 

SECRETAraO JvíUNICIjpAL DOS NEOÓaoSÍJURÍDICOS
j

lESTEMUNHAS:

NOME; NOME:RG; Rorida d» 0IM*Í Man^
AgntBdeMmMitrasSD - OcdRG;

SimoAe de C onéa Pereira 
^retors cia Divisão de 

Protocoio Geral

2
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PREFKl T 4 ) J VICIPAL DE BAXJRU

ESTADO DJr SÃO PAULO

MUNÍCtPIO DE BAURU

DESAPROPRIADA: PRATA CONSTRUTORA LTDA

TERMO N» (DE ORIGEM); 2.465/21

OBJETO: O Município de Bauru, através do Decreto n" iS 7R0 Ha t «
imóveis registrados no 2“ Otidal de Registro de Inióvris ds Comarca Ha declarou de utilidade pública os
Características dartuiMculc. 40.516, do 2® Cartório deRedsim de Imr 40.516, cujas caracterisücas sSo:de domínio pleno, .üuespo.„.iuute a quadra n° 15 !oEm-
cidade, ciulasti-ailo na Piei^ltun: no setor 03, quadr» 0139, lote 001 com^^lrea^de 7 744^^'Í
metros em cada uma d<>s qmiuo faces, que fazem íreme .v, ^ » i “ âfea de 7.744,00 metros quadrados, medindo 88.00
Rua 14. qaaitcirâü J6, la3o imparj e £ flaJc n. n ^ ‘War;
tano obi.„ d. 40.516, fd colsSo p» MN^io^lSo E oÍIm” ™A. N.
da Prefeitura Municipal dc Bauni. um prédio pnSprio para oficina ahJuwAr^^ ^ OUTROS, conforme processo n« 10663/73, 
2.656,38 metros quadrados dc área conLída, coXo^i mua
um WC feminmo, uüia sala de pevas, um defSsito d^e ferramemas bnv ™ ^ala de e^era. um WC masculino,
um box para funilaria. um vestiário e um sSário masculino com box Cra /máquinas, um box para pintura,
Minas G.ai.confoimeseverificadaCerfidSo2.25"7rLTedTptSrM^^^^^

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

Estamos CIENTES de que:1.

a)

C)
Ju^processr, O^ÍeiSI^trP^dÍT^^ ^ tomados, relativamciitt an
Sao Paulo, em como luidade com o arügo 90 da Lei aimnltanenLar r,“ 7no P»^ Tribunal de Contas do Estado decontagem dosp azospmcc.suais, «iiifb.me 4^1 “*“^<io-se, a partir de entfio. a

d)
cdpod»™ *>
AtualizHçSo Cadastral” BQtxufs); ® ^ ° 03/2020, confonne “Declaraç5o(5es) de

É dc exclus)VB rsipi.üsaoilidade do contratado 

Daiao-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanJumiento dos atos do processo até seu julgamento final

e)
manter seus dados sempre atualizados.

2.

a)
e consequente publicação; 

tios prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, inteipor recursos c
b) Se for 0 caso e de nosso int«ff.sse.
0 que mais couber.

jQí]Bauru, 23 de dezembro de 2.021.

3
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PiiEFEí. j vi l_, ^ICIPAL DE BAXJRU

ESTADO Dfc SÃO PAULO

AUTOmPADE MÁyíMA f>()0RGÂO/EN1inAr>ir^
Nome: SuéUen Silva Rosin,
Cargo: PrefeitaMunicipal 
CPF; 017.712.851-84

Bwpongâvds que asitinaram o aiii»*»-

£ELOMDNrrfPTr>- 
Ncane: Gustavo Russignoli Bugalho 
Cargo: Secretário Municipal dos Negócios Wídicos 
CPF: 301.981.118^0 ^ /

I

/-
AssinaliBa: í/'-

PELA PF^APUOPi; uif>A ^

o~

Assioatuta;

4
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PREFEITURA MUIVICIPAL DE BAURU
i STADO DE SÃO PAULO

Í^ASTRO no SPONSÁVELOI)EA«;«íUMmi
HODIl.

MUNICÍPIO DE BAliRC

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓaOS JURÍDICOS

DESAPROPRIADA: :"RATA CONSTRUTORALTDA

TERMO N» (DE ORIGEM); 2.465/21

O^TO: O Município de Bauni, aüavés do Decreto d“ 15 789 u .
móv^s registrados uo 2» Ofidal de Registro de Imóveis da c?™ i * dezembro de 2 021. deciaiou de utiüdade púbJiea os 
Car^tenslícas da m; :.fcu]a 40.5)6, do 2“ Caitório de R^oi.tr,' ^ ^ n° 40,536, cujas caracterí^cas cSr.-
de domijiio pleno. .•.ov=i..u.J^nie a quadia d“ 15 ^'‘^^^^OsembenfeitoriLe

rTu 1 Z‘- r ^ para a Rua liTnLtS. ia T quadrados, medindo 88.00

?6?38 Mimicipal dè íí.uru' um prédio próprio para oíjcíiia aliuoxan^'^ ^ OUTROS, coufomie processo n" I0663m!

um WC femmmo. mna ,-,eças. um depósito de feiram^i bní ;« ’ “P^ra. um WC masculino
Eia^ ^ ^ masculino com btx X iT*-máquinas, um box para pintura,’

n.s í.a,„; CO*,.o,.o venficaá.Cenid»22SW6expedid.p=,afriSâSclLc^ °»''*■*“

NOME:

CPFN»: 301.981.118-00 
data de NASCIMENT O: 23/03/1982 
ENDEREÇO RESIDENCIAL- 
CEP; 17.012-636 
ENDEREÇO COMERCIaJ,: 
TELEJ-ONE: (14) 3235-335R 
E-M^: jundicotáiliaüiu '-, k, 
PERÍODO DE GESTÂ( ?r /í\2{ à 2024

RUA RUY MENDES DE ROSIS. N“ 1-175 - AP. 14

RUA .-cR AÜJO LEITE, N'- 32 ■/O. ViLA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP

{*) Nõo deve 
numdalo ou cargo c..í/.'«y<» Uo fhgdo/Poder. Deve ser. <>

a endereço onde poderá ser encontrado.

-----------^

BUGALHO

TELEFONEEFAX: (14)3235-135?
E-MAIL: BgOçiQSLuridicosfaiviir..,

caso não esteja mais exercendo p
»ESPONSÁvf>

/ SEIOK, RUA ARAÚJO LEI IE. N- 32.70, VJLA UNIVERSITÁRIA

7i.EOV.br

5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU» 1
ll * i

vf

ESTADO DE SAO PAULO

? '
f i ■.? •-

PROCESSO ADMINISTRATIVO 173.785/2021jr.

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Pelo presente termo, as partes signatárias RETIFICAM o termo de acordo de 
desapropnecsü t!« 2465/2021, de modo que onde sc lé "fica acordado o valor de RS 4,903,074.24 
(quatro müitões novecentos e trés mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), LEIA-SE 
"fica 3cord?dt. u valor de RS 4,900,000,00 (qualro milhões e novecentos mil reais)".

Nada mais, assinam abaixo as partes.

Bauru, 28 f5e dezembro de 2021

PELO MUNICÍPIO;
Nome; Gusravc» < ■ 
Cargo; Secietéri ’.- 
CPF. ' r- ■ 1

Bugalho
• os Jurídicos

/ //
r*'

Assinatura;
' //

/
PÍÍA Oí%ArHO\ uAOA:
Nome: PraUí Construtora LTDA 

Representante Legal;
CPf

Assinatura 67
■ ■■ 4,8.

:■ •

áí-; --
■ ■■ 

it
ife'.:, -^v:2 ■

Diaítalizado com CamScanner
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2" OFJCIAL UE REGISTRO DE íi^4ÓVEIS DA COMARCA^
DE BAVJP? '^âO ?ÁULO

Rua Rifl Eraiicií, 16-56 - CEP; r.014.037 4^one: (14) .^,0 •0^040-CNPJ^05.68?.774/0001-95 
Anaérico Zaoeftí Junif'/-Oficial Interino

-mS:
( ih%',*)

It ?»I\ •-»

/ /
?ÚBUCA FEDERATIVA 

DO BRASILr
3

<: ■

^7 ■ 'i
2?'GARTÔfiiÔ D£fiEGlsTRQ:DE”:JMÓVEIS
7 E

4:-i.í;í..rI ■ • ^ iLivro /V® ■^i'-' t-i'^gsszrO'-Gjkral
**'"'■ r' • '

^MAtftíCÜLA

AO.SIÊ

i
41 t 4fOLHA

í Dl '
7 ,
ç,'.. i

Ide 19-Mi’ AbrilBauru. lA_de. l. li> .

IMÓVEL:- üíí TERRENO eem bsnfteltoriB3 e.de donánlo pleno, “IHesponden 
te a.quadra nO 15 dp lotearoento denominada "VILA OAROIM CRUZEIRO DD > 
SUL", nèst • uiúadeT cadastrado na Prefeitura spb nB 3/139/1, a 
erea .de 7í,7í.'*ííDÓ metiee quadrados, medindo BB,00 metros em_cada «ma - 
daa quatro fp-iqiie fazem '"pr -3 psra a rua 13, quartelrao 16,. lado

sírx, cü> dc' Bomeroiante, : i r*.:!! Sição e de Balbina Slmaò,-
inscrito . .. sob n» üx2<-55t).s^/4y, residente.e domiciliado -
Eieelie sldE ^s*- RÈGISTRO WiTERDjRs- TranBt.íriç8b nB 11.031, Livro 3-e ,, 
tíBfate Cãn .rír '(A-proaerrCE mBta?icuÂa foi eleboiada de acordo cora 
nua-'lmç?nt '' fliví/edo'' nesta cidaria sa acompanhado da certidM-
de msdide . ^ '-fvüí-Mmm ri^ 2r/táB/^;^atda pela Rrefeitt^^^mnioi 
al déBgUfü 1. ^•ic..iudoa e mlc*ofllp«®Ê ^ ^4/04/66 at^íjíB 82342).- 

EacI-EVí^ni' "cílzsdos xIlIj

3..1 .1

f: i
-r

t
.-■ Míi: 'li1i

i'

u
j
«

I i-.
•silrf :

8/rÊi'. ^ A /? /•-3

Avfi - Ef« riR AbJll de i. ds: ^aamento extpída do
teimo nO 792, fis^ 109 do Livro B-lfí, pelo.OpHorlo do Registro Civil 
da comerc- “sdernei^ ifí-5P, scompGnhBds de requérimaito fiimado re^ 
■fca cliiacte ? nrctunoilodOÉ^ e roicioniiiiBdoe ea 14/04/86, aqb -
nB {i2'^líi. ■ .. . f:' 5.a-Be c?tie 30RGE aíMSO caaou-ae aos 20 Be Junho^ de 
1,933- EC'' i' rr.cime de cicsnur^tao unl'j’ersBl,^..^nB, com ESTHER NtPt, - 
braallGir! > "'^elra^ de prendss >lllha de Oorga Notb e ds

éiüsando e ajritracnt'^^ 0[ as^^ror-ée “ESTHER WEME SIWD .*-

- t/.-i, Czí.y ‘ -■ í ftiíi-.fC,

v: ls
I

■ .§1ç

Vi nli
«5

t--

*!
; t

•1

71fc i

(%t3inG
0 Escrevet^úe'Autorizado;r;

7,70.- ' CHVF^I Emolav ^2-.r..-y: I.

«MV. tf1
II R,2 , f-r i. Je á. > ' ^ - iqntn particular de pa^Uha

Thetíiaj Ti-'a7i: . trrsne^.tsda em Jtiigi ior no ifCUEL vobjeto destS
■mtTiwlr. a^-: ;’gnlff:e-ii'Cz$r3.9í:^íf..50n-W. Vqi njrlbulda somente uma - 
berte íüfe r ü ' ip^nriçntR a 'io 'n-rri;» a v‘it?Vâ-!«iBÍra e herdelre - 
testamert' •' -r.. 7--THER fitt€ LrasiXeira, viuva, do lar, pD£
tadpsa tíe, L n-* :>.5Ü6.46'->, filhe üe e de Chaine N^,-.
supífa^ tiUv-í.-.. ^ -i.ívoríiitó ae verifíja cü .'uíi.íü]! de ®
psí aadQ r. c.,dadB^8iti EB/fiL/6a e assinadojielo MM. Ouiz de Oirelto- 
aiipra noro-í-ujOy ^íxxraído uob i^fcos de Àrr^enta^sio -.sos bere deixados poj
faleoiraeií.o ti>. JufiGE fí'.«a priioea&ou ftüb nB sOB/aa^pslo Carta

ijfífcitei^^fleasft fíomaríia,- titulo eaae que - 
uoli n« 26342.- 0 Escreven-

r r-ríS' 1 (ítl > A OJ
oi

r-I•íi j CJ>í: ^
i LO/'F slü

CO
CO
CM

\'-1
^o de •luEi^ieSrio do i.'

Vfol p'sti''.D4j.5 e Biic»:j^
,te Au^or^. ip.,

■ Emols. C2-;;vnL.77C{l^95.? F.4t^.^^9:yr\<S3 ; Afít* 025.6.942,19/- -
— •^-- ^iir^a-—^51.1—ii'—» 1—.^.—— ' ■ ^ "

J
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. H-'. /
úa g
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ifí%v'etl
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01

MATRÍCULA
40Í51Ô

/*• L-
'■.?

1 vSV!:« \ ver.so /
B«3 > En 14 de Abril tfs 1»9B6« ^1q prSprlb titulo Sv^gietrado,* 
OQ l^õVflEL Dejeto deste metriculey svalledo em Cz|«3«9S4orüD,0p, foi 
atribuída eommte uma parte ideul co:^Teâpoi'}dente e L^LS;; ..0 meano ao 
herdeiro filho RUQüíJS JOSÉ Saí^iHOj GoweJí&ien-e^ pDrt?“!:«i* ti -ni^RG, nfl 
Í,647«â3B e inscrito to GPF/H!'% goh M üI2«61L*C2u/ , ..E(i;,isde - m lé- 
gliTiB da comunhão univesael de bBjja^arit.ss da ! '^1 com MARIfl-
APAREOlDA OE oliveira Sli^íQ, do^az^i-p^íiBdürfí da L.. : 5 4,558,..
072, b^sileiroB, xesÍdent^-.@^c^^ilLâ^s nesta clüacíe. "■ 0 Escre -

'A • íi
'í
t\> /r /.l:

'V - (•.
"T- í.

1:

11 ij

íl M#" ■é'í} £bu I■.% í Apt. Cz$.1-72;':,2DEmola. Cz$«8.6Cfê,D0 /•• mn
R.4 - to 14' de Abril dàl^é'., P&M ______________ __________ ,
DO IwyEL objeto deatà matríojlã, avaliado em CzSe3»SB4c^O,OQ, foi 
atribuída eomente uma parte ideal corrsgponde^te a 0,73$ do meamo ao 
herdeiro filho KILSQH JORGE SIM?,D, comerciante, portedcr ía GIoRG.nO 
3.765»040 e inscrito no CPF/H/, sob lí* D12,61D«1Q8/SB, usaado no re
gime da comunhio unlv 
SIMOES GROSSI SIMAQ 
slleiros, re8idei$:& 
rlzadoí-

gsropria titulo retro regiatrádo, I V
, ;

:|I 'I
'I !
M *

de bene. antes-da LelSSiS/T?, uom THAIS- 
r7"^brtadora da CI.RQ* nO Í3,SD^i«,305, bie* 
iciliàdoB nesta cidade*- 0 Escis^evente Autjf

\ :í
-V:

\4|
■«i*

\
ír.ifüj A.-iO «t— \>ri'' . ^3'Emcls* C^.çCâ36,00l; o323,62 ; Apt. C28.1*721,3C1.-'• (hvf:

R.5 - Em 14 oB-TAbííítie Í.9B8^ Pelo proprio título SBi,rD registrado^ 
00 iraVEL o^Jetq deste mstricule, aveliedo em CzS,3*iS4>tídO,Qa, foi 
atribuída aomente uma'parte ideal correspondente a mesmo ac
herdeiro filho HILTQN FERí^/^DO NCME SIS^O, comerciante, poriador dc 
Cl. RS, nB 3.182,373 8 inscrito no CPF/MF.èofa nP 012« 609-5678/68* 
dc no regime dq comunhio univerasi ds 
Com- SONIA RA8ELL0 0E ANDRADE SlMülG 
1; 956.249-, brasilelroÉ, lesideht^
Eécrevente Autorizado; --g
Enols. C2S.a.606,00 ; Est.

uII)s
1.^

í,

CSSE
na, antes cte Lsi 15B/77, ;*1-
àr, rartadora da CI.RG, ní 
dcdilápos nesta cidade*- OS

\p
i| -I 
íj r-1

. ■ ■

?
i

i-ij
■3-,

,2.3tò,6^5‘Apt. C2$*1.721,2D.-í i- cwf: V
i- '■■íR,6 - Em 14 de Abril de. l.SèS^^-PêTo pro^io título Tetía rsgiatrado, 

00 IHOVEL objeto desta'' matrícula-,■ avaliado' en CzS,3*964,500,00, foi v 
atribuída somente uma parte ideal córrespondente a 6,25$ do mesmo’ ac 
herdeiro filho CLílUIS EDUARDO (\iEHE SlHÃQ, comerciante, portador dc 
CI.RG, n» 2..9g6.332 e inscrito no CPF/MF.sob nB 012.609*958/87, caej, 
dp no regime da comunhão univeraal.de bens, antes da Lei 6515/77, 
cofli ELIANE _PARIA BRAGA SlFSOy^doT^T^-^ortadora da Cl.fffi, nO 5.216 
048', braaileixoB, Teaidente^eJ^dmiciií^dos nesta cidade»- 0 Escre •

^ vente Autorizado

ili
'.ft

• 4
‘*

'I j
\:,#

1 I i-l Emola. C4.a.606,Dq^Í>4*» \ Apt. Cz8.1*721,Z0.- •'2Íf a(huf: i lí■5 íi . •'i' XS^lE EM FL5. 0?X-^_ Página: 0002/0015.V,-■■'í:i -\-li

'-‘■'t 

'f -i

; j

S
'i*
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Américo Zanetti Juniór - Oficial loteiino ■W‘

j

6/«BL

'.v

iftiBUCA FEDERATIVA 
DOBRASII^

I? I

í-.l1.1 f
kI

2° CARTÓRIOOE flEGlSTRO DEÍIMÓVEIS 
^ Ar^ÒC^^^URU . s.fPÃt^LO

J MLivro N° 2 - flégisüò Gerai
ML-MÁfRÍCl^A

40.52,5

■f; -
i\ ' í>-.s-:V“I '^fOLHA

021 Ide 19.âa5!- M37Í1Rfliirii, 22 deli 'V í\
ii'

f

• li(tontinuaçao ce fla*0l5«.**...**.**...'*»**««*******«t»***«*****»*^.«*
Avi? - Bfl 22 dB Abril de 1.93B.' A vias púbiica.cDnhecldaííjorwJÇM -
13 <trczP!)"t na í/lla jardiw Cxuzeiro do Sul^-passou a
«RUA MliWS por fdrça dD:D8creto-4ei Hunicipal nOyjB^ «104

e’ 0 EgfT.tBVenta a.->T.T^3yarinE■ .rviwF):

■I--\ i'. í
-4-114=

5 >.
S--

I 'ê--/de Oaneí
‘jj

h-i '

-yr-Aai /i?’s'.-íc-a)
■i:' So •ÂVviS •* '-• '2-" dH Afarll de Í.SÜ8.. t via pü^ilicà"

14 (quaU r.sr , na -'ile . “Im Çruàelro Sul, paasfiirra d 
as "RUA r‘.c«!TS0 AfíT^EB®, por forçE ;!ü Da,creto-Lei Municia 

je -.952-»- u 6SL cejen-Cf• .4i'sorizadDj..ss

r''Si ir-Xw ^1211
(ÒWg!

:SU
;;de XI dô vf:'.I

__*. .«..«t

Av.y » ã. dè l.SflB. A via pública conhecfda»^:^
(quatiTj) . Hâ Jiia dardim Cruzeiro do Sul, psssou a
«RUA DR. (VrrOfiilO CIWTRA JUWIQR«, par fbrga; üu Oecreto-^-MafacSip^-
nQ 906. ds 15 de Dezar-sro ds 1.964«» 0 Ess« s»»- t\ 'tuU. y /--»

" -y y^Wj J.

év 4
g

j-ft-
\ trt>' j’ li■#

ik-9 .«.íé*

Av.XQ " • ■ ' :'r Abril de l.sas, A wla publica cai^e^ 
5 tUlnco- , na dila Jaiclim Cruzeiai do Sul, peasou a 
«RUA CARLüó PEREIRA", por força do ^ecreto-Í-ai i^niclpal 

.30 de 0s2.Tr:r- tíe 1.963*- O Êscrsyznts.Autorizado;

rr

iSi
•§5-

_ 1

*
v<’
I:t i"Z sS;

Av.U - Eni í'- >iiH .íbrll fJe I- A vle publiáa
C„rl08 a-i-BT-yi ', na i/ila P,-,rcim ürLUâi-vu tb.Suij paaaõü^deiítíMn|r> 
aè "Rua . JliííI RANIERÍ*; T:í\;.^ís. ái\ Oeujetú-l-si 
965, “iT f .'s 'vtubra ds 1..?'

o
: h

■.ÍTT ' 

#

< A-4ji O y.n ‘.sc 'Áiftorizada;•* >12)»2?T , CD.o^rvVs*

C\JAva.;'v2 - w.. •i- :i6 AlS't:X,-CU ':93e. rja ■?BZ£«aa jbae*u .d^Ei^JWTíriCUAa,- 
ifai camixuím por JUS£ £ í'JTRas, cmfosniB^çrocessa ,nB
10653//-? -;i*.iiã. .■-U.ucs-ija’ ud JcLit-y, uw prédio proprlo^para;•-
cfioina. zL- •.' •'®-ü-7'ç a^r^iços- 2Tn aisr-T-aris cfe tijoloa, terreo, -

..._L qiieJsédfjí 'de -.irís-j !uon3bi.^T,dg,‘ íofnposto de uma rg
^ a '' j -ima íií,??::! â-r. Mip-ivaj u-i UsCs rnasculino, utn
.^rn= aal^ Jss .jei/au, v’ ..apc-vli..: da ferramentas, box pâ

ra Ber‘1 :.t -iv?. 5z\t> r hox .-nx.ç-plnturaj-um box para-
fonlleri'1 n» vestlárij e u>7i sanitár.io rrascullno com box para funci£
nirioe. ■ nebOj n iífX6-36 pelft r’»a Hlnas Gerais? conforme bb v^
rifice ' :-. ião-nfl :v:i57/«fe- e?-'i.2-dvda os-í-s Prsfaâtuie Municiai de 
Bguxu, ^ ínhada de requerimento flimado nesta cidade em 2yQ4/BB-
e da CNO 7íj?âb5»S8rÍB A, expRd^i^^^aS^9/04/Sa pela agencia local

I do lAPAB pr, colados s mlGHJ ^2/04/88 sob nM 82479.- 0
' 'Escievenru-í ãutori2adaj„,^^„,^^;;r-?.,^1

láiii I'•■■ri-in-Vc^. Tzí.i.i'

•S
O(I

’ è f^■I) \
I (T>/ )

■?,i uo
rjm 3
CEíjCE: , .'
isj» ti„ í

.V ^
■■in á

■Sx ■ .1-1,

’;T'- 1-■ iíi ■ GO)
CD
CM|í r

I
I

á} -
g

- ?1 r.*--;F-h O

A/t, á2^,,2^49,6,S6;- (HUF)I
fslü OgRSOX P^'0QP3/OO^^

g
■EntoiSíj?■■■ ' g■:\'-

:l' 5:.v- •,•9* ■ o

; S 
• É

\
2

/
m ■ / )-Fim i

i

í-'«
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M,
rl'

. !*.> —y íVi

I íI!C: f 'iI iM / /
NI

} í í\/\/
>> ■■ :4!\%:í 1

SÍ=felt|í
'''^matrícula__^ /FOLHA"

-F Ij
.jÉSr* :s/ flí''í

3i
■/■■

‘i
J il--iir

J> í

\

40.516: .. Ü2 . : ■r ■\ r:t1 \verso :d
^1Atf«13'-*Em*2Z*de'Mbtll:'tiê’ií9Safl’a'pi4c'iu''RÍ''lS-36 üa rua idnes*Ge - 

raisi objeto tía:Av.#12 setro, reosbeu q '^H/jeiTE-âE* ákpéú5.0r
aoB 10 de Setembrorde 1.975 pela Prefisiiurü íunícipül 1./'.ein ; 
átendiipsnta bo.'leqaerido no-pitsejLiisB.nB 12;:’^?/75^£ m- r/j 'c^fg^u"- 
rai asnformE ae verifica-dè .r^efarido, 
querimento firm'a'db"nWts c.Msd.í mh 2::/n4.-’'SQí 
'mmadoa' em' 22/OV/eri &-U ' f' V"
Emola. 020.38,52 j Kato Ojííí. !.Q,^rr>f Apt, ;^o7,VÚí-

?. • .8
V I

lí/
\ 5

J

\V ✓
i ' ' •'■■■-■ 'TTJ^g P■ í ‘Ú\•v

'i>^7 *r ?
'V«,1-r

-f' r

M
\ *

è.l4. Em 23 de junliü üe.lS£(y„ ■'Dy lscíj.'*. cut-s' la....llS^aS,- no 
lS^C3rto'rtd'dq'Ndtaa de Livro fl. ...J^ ■■ ■ ..•. peia Ta
beiião, Carlds Hj ^2110107 .i^-^ítudoiada'‘-i'micixí'*!"’’.’-" '?d2,.-,í3-"8Q«i’3ô“ 
em 23.06.89, a nuá-pM.ariadade snb'?E ma parte . ^^àspondeXe
a 75% 'do.^imavél objete daste metT-Ccula.ffii «çr ESTrÇí^ <SIMaDj, \ 
QIC 137*21Q,S9B“70, rfêeda grattií-tenisniiB, pOTâim '/nlar eatÁmgtivo 
a8..Ncz3 80.328,32 ;(astandâ incluído ü'sjsufr/.ta)/a ssu3 ^'ilhoc:'1) - 
RLBEra -OOSÉ -SIMAO, 'sasario-tr^om rARSft ÃíTPAS.^^IOA/DE- -Cl-IV^TRA -SiMÃQs 2) 
RlL3ürj JORGE SIHAQj çeaadã oarii THAÍS-SIMOeS GFjfjSSI STM^Or 17 - Mlk ■- 
-TO» FERNAWOO «EME SIÍlADs çasado dam SOlVlA RACaLLOlDE 
e^4),“ CLOUIS EDUARDO STMl^-eass^ nam SlArJE/^i'T.,/íiRASA^ai/il 
MflO, todos retíTQ .-qüalifj.pa^ar^a Esc.

' ;-

/ ^
f

’d-
(i:II } ii
'St

:%Â ^ 54^;,í;
1'^ I
r<i J

/!?.
1^' ;s.

■à ■(í*•'
■f

i;-:•% /
i#

Emola.' Nc2$ 448974 ■ Ee

R.15* Em 23 de junh^/fla 1989. • Pala propreio- 1 ítulo acaTtu-^Boistrâtío, 
a doadora, Sra. ESTMER-«EME SIMAO, retro quÊUficádaJ ra-Marvou para 
ai, pelo valor e^iraetivo de fe®.30i-?28y32»C'8standa ian.-.uíds a nua- 
proAriedade), ,Q^aufEuta.-v'ttclíc.io. asbre a..^iarte .ideal ,c«^'-!?BjBpCín^í^v 
.te 75% ■ do objeto, destp .matrícula, /conci jãa "sejR, ^i^iS-somantél
desaparecera rinísf/cia e^pj?|^5fl^fãl'ar ••.-.»••' ' . ü Elscí®
vente mtariz4do^_^^V^;^_4í^^2y/44Í '
Émpls: ivs$^ iatí i.ií:.rJí 83.51

Jf.-j.SljlS - ' -Anoss-^zJ 39,71 • •• --«-JCS»

4:1 fl
i

\iS
<47.

Iiã «,*
Im 7'

t ^
'5.*

rApos: ... 1-: ^ •JLS»
.atr a «iíL^wso !AV.16. Em 23 de juhha de ,l9á9c A.lnda ^ialo prQDila/t,f-v.;..a acimà. régis 

trada, a doadora; Sra. ESTHEH í« SÍMaU,'retro qiaUficaria, impôs “ , 
sobrada tíoaçaò, a .clausula de iWALicfilASILZOADE, .pelh^aríüç^ dÊ.Ainco l 
anos a pontar da data da escrittíra. .0 Esc. Autorl3?a^i~''~
Emols: rliczf: 1,00

\
^ ■i'.s

*;:il:f 1l.t JÉ1 ít|W«;I
.í3st; «czS 0,27 < -Apos: «czâ p(.2D /-■£•JLS*

« ^ R.17. Eff| 26 de outubro de 19B^;j Por Escritura Publica.'dc' Permuta. le 
vreda em 01.06.89, no is Cartoria tíe Notas de Bauru, Uwrt 612, fl,“ 

"180, subscritB: pelo Tabelião, Carlos R. .Falicioi pratoeciada e.Biicr_o 
filmàdB.sob nO.92.292.

i»

V-t.
,'í

I
7

t.em 26.20*89, a»paxta ;id8âi-tente'a 
; "z-seguB-na-fi.-3'-^-

r \ Li:\i■I '.i
I •'!- -—- Pá^à 0004/0015sirmr
:í-7'

'
■ #■/

'A-.k-
ír\ 1 if--íii 1

lí ■
\ !}

■ m [ lí'iiS. l )
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DE BAURU - SÃO BAULO
SVfRua Rio Branco, 16-56 ■ CEP; 17.014-037 - Fuue; (14)>010^040;- CNPJ: M.680.774/(l{|01-95 

Améfico Zanett! Junior - Oficia! Interino -âl:/ /\•PÚBLICA fEOERATlVA 
008RAS1I w/

2''CÁBTÔ^,DE^GIsfRO.'DE;JMÓVEIS, 
i^eU;..- Si^PAULOi

MÀTRfeuiA ' '^TOLHA
111

3'
'-■I
a'!

7^■ri
340.5a6

■M. de Qutubse-^ ' Vig>^ S9«r w.
(continueçjsc. da fio 2) - g 25% dd iinptfel objeto cSestb
matricule .' foi per RUBENS ^Sc SIHRD e sua EBpasa./íWRIA ftPPflRECIDA \ 
OE OLIUEiRft sMff,.cam a _8.tuêncla tia Sra. ESTHE^EME SIMAQ, tranemi 
tida par valor 08 Nczi i2G%,492,4^'(avallaçao total do7
iroovell, y .'JItSCíN JÜíjGt 3IHAÜ, casado esm 7ÜAIÍ SIWDES GRDSSI SIMAOl 
MILTON ■FF'^''5A(gDn REME SIMSD., Casado catn SONIA Rl\8EÍ.U0 /DE ANDRADE-SIwC 
e CLOUIS .. • NEME SIMÃO, casado cOir. ELIANE m^^aR^BAySimO^^o
dos retre qualificadas. Q Escrevente Autorl^iada. .«
Emole; picv.í 442,74 ...LÉst.:.Ji:i^,a21.,16.,-»-^pcsyÍfc,aS.-a9,74

«rvMMHac

09 de Agôato de 1.994.- Por petição firmada nesta
microfilmada e

■ mi; 1v.fi l>fe%]
f

3' • t
•a

•*P-‘

av
;•fj . •JLS*,íi

OXM

í- Av-18 -
cidade ac-^ 0e.de Agôatp de 1.994, protocolada e _

que reca-‘ aôhre a parte ideal correspondexrte a 75% do ^ovel

cidade de Sa.uru-SP ^os 28 de Janeiro de 1.994
sé verifica da .Certidão de 

fls. 082 do .:Eiyro,,;G-93, 
SnbdfstrüfcQu::da 
. Q.'Escrevente

i

V'

or '
8'.V

■■ 51* Ci

lí '■■ff/«ír
1í ’ocorrido nea+.a

rio estado civil de viúvaU con:;or.ne 
Óbi '.o e>ctraÍQá'''dO t.seeip' 
pelo Car tori o :dO;“^twg^t>‘j-

■f.'- gs
X. IIjrf -li Nio Primeiro I 

men ■; i onkd a petição.*^
<3ÍLv

©omarTa, o'ív;- 
Autorizado;,

íW:w. 1 ■■ ?i•>fíll Apt.R$.0,26^òls.RÍ - / ....--■iSsV 0 ,'36;1 /■‘B I

i E 19 - Ei; 01 a4 Aggst^ de 1.994.- Por instrumento./ particular 
firmado nasta ó

EDUARDO .Ivul ÍTMIO. ^stio qualificados, dado em 
"BANCO »J ilSASIL S/A.", corr. sêüe em Brasília-DF, inscrito no 
CGC/MF sob nÇ 00.000.000/2010-90,- pele.'prazodê 05 -(cinco) 

io em 01/06/94 e término previsto para 31/07/99,
,R$.6.000,00 - (Seis mil

10 do mês ‘ subsequente ao do 
t cdo por base quaisquer dos 

se processarão a 
',.2 (doze) primeiros meses

7'LO
,F C\J

OJ■ti

loaacão. ' ao

í.l Ianos, com i^jii 
"■mediante o aluguel mensal inicial de

até o '■Má
CO

i»' reaiS'), pagável 
venciinerv''.o e sujeito a 
Índices .•f:ioia:.s tixado« cr,-'..- 
cadá * rc -v

( COCM;•■ j.ates7 * / >•i* Gov-'e.v ■-), que1. ¥ , cs 1'' 'jí' , , ... .
^roto,' ^ a'í.'lÍ .le /'i-g’.irá pelas cláusulas neie
3 .iue ' as -partes 

..../ sucessores . .
:,.v: ^^JbíO

i

do presentr-- co • 
•' est.abelc-idsB
,:;herd,e,íro,a.;

si, seuEss 'obrigam por 
naso.', , de.. alienação,

. Z'

gi

dcnoe. ■g
'.g- Â' l/-' ■S
I Ali .í ■í g:Pá^ 0005/0015a: g;'5;V < UI

'í
sI Iv.V. { \' \f: \

/_ít

.f
d%l »CO Ani»l y^&*A<^Aí*7 OACeJ UvQ <>11 inô “P.TP ÍMPNTA'* \ <v. •>.
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- ■ i .t-;lli I

N 'l:/,!,* f,/

ê : li?\ ;1/ /
/ ’;t*i \ f\ . •?v;.I ' I

i

fi-; Ix: '■

■íS ■'&•)
,5^^lLMATRieuu_^.

40.pi6

Á........% — FOLHA <*
r.iX 03 !

;Y'ri-'.'- \ verso — r;v
'> ■?'t. o terceiro fadoo^ /a qualquer tiuulo.- Ç 

.{HV“F):-/
.ÂS‘: 4 imóvel alugado. 

Escrevente Autorizado;■I ;i
yl)
é •' f j.'

At.20 - Em 12 dc juUio ParJjseÈmmss^to paTÊ?,r
cidade de Bauru-SP aos 20 dk-^^eréifÇde 1.998, protocolado em 0?/07/2002 
sob n- 173.366, devidametífe iracrofilmado, os Srs. NILSON t}0~<GE SfMÃO, 
MILTON FERNANDO NEME iSIMAO e CLÔVIS EDUARDO V”' 'JMÃO. como 
locadores, e "BAJfSK) 3>0 mASn. como Iccs

I#

'I'.d
> ri:

Aj:t.-R$.54,9'Entols.R$.274,87; /
Vc íiy

ã TO.ado nesta
èA í»' I •!irí 11%■%

!Íí.-l •f. ■

qualificados,
renovaram a locação pelo prazo de 05 (cinco) anos, a parí. ri -e 0r;./02/1998 íe 
término em 01/02/20,03,jnecUsuite'o alugr-el m-insai inicia). 4. I?'r^3ji0.0,00 (oiÇc 
mil reais), pagável até ò dia 5- dia do raês subsequentej^. d' vínciméntô, 

/ mediante crédito em conta dos locadores junto a umã dáí 
'nesta cidade, e sujeito a reajustes ÍGP-M, no's moldes>^1 
periodicidade aijiíial.- O Escreventí Autor’;?edo A A 
R. Almàgro);

r., t:c

ri

lÁ’

do locatário 
P^',áçáo vigente, com 

(Ántonio C
/ /

■s 1

• -f

i'A
M-

I / :y
'■TS

Emois: 290,24 Estado: 78.37 '.pcôera. , >A ^AL: R$441.78 Wv'7' i:iSAv.21 - Em 12 de Jislhf» de 2002,- instnime^o partíc^T''' dc renovaçãc
de contrato de locação pxedial,. firmado ne-sta cidade de P.; .i.-,.5P aos 27 de
maio de 2002, protocolado em 05/07/2002 sob 173.367. -levidamente 
microfilmado, os Srs. NILSON JORGE SIMAO, MILTON FEP:-:A;'JD0 NEME 
SIMAO e CLÓVlS EDUARDO NE?4E SÍMÃO, como locadores, e '3AKCO DO 
BlRitôlL S/A.", como locatáno, todos ret^ qualificados, renovaiam a locação pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, a parür de/02/G2/2003 térmlfib em 0'i/02/200é, 
medíarite o aluguel mensal inicial de Réj^

ãi \
:n

%\s$
á

11
h

>■-: ■

ti

,00 (oito im) e utri -Js). pàgávd 
o va^ime.uto; médic., to em nenta

■ ;áo locatário ne?';.

/ ;| 
' *1w Vãtê o dia 5^ dia do mês\sul>s^uente aerao 

dos.. locadores junto a. uma das
tv

liO viior dò
>ase na variação do vPP .Vi do peilodo.- 

... y ~-v. (Antonlo C. R. Ahr^ro).
ijÁ: R$ 14,^

í aluguel será reajustado anualme^, é 
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*4:/ Emois: R$ 290,24 Esttóo: R$ 78,: Sinoreg: R$ 58,05 'IX3TAL: ^1.78

Av.22 - Elm 01 de Julho Termo de Aditivo ao Instrumento
parbcular dè renovação de con,.rato tíe locação predial, firmad nesta cidade de 
Baum-SP aos 12/05/2004. NIUIÜN o-OV 4’: SIMÃO, MILTO?! FERNí^-NDO NEME 
SIMÂO e CLÓVIS EDUARDO NEME S.iàruO, como locadores, e iSANCO DO 

• BRASn< S/A, como locatário, reajustaram o valor do aluguel para o período de
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Baiim, 01 de julho de 2004.■ '.t /

MÍCTSSÍSrD4'l^.eL/2005. apHcando-se 70% {setenta por cento) iínidic^e 

correção Wçtuadp em, contrato, fixando-^ em cpnaumj açordo^^^pr 
R$8.505,4C^^íÍfÓ Dériodó mencionado. Fica rat^cadop «>htr^^^P^aditadç^m 
todos õs^euç/feios^; cláusulas e condições nao expressam^e ag este

,íínstruin«Rt - '' 'ação n® 185.270 de 29/06/2004,

u.
?is! J. %tr1'

íT■D.'
?{ I * ,zI

A*, f;-4 r \ ■jV..

Í.sl
' Afitoni]Paulo o Ma:±Ji Garciah\

Escreventes Autoilzádos•f' I/
í' y

Instrumento 
.do em Bauru-SP aos 
O mm SIMAO e

At.23 - 01 dè,|nid!io de 2^0S. Pelo 2®^'JiIferrao d(
Parücülar áe Reno^i ação de Contrato de Locação Predial, 

xll/02/2C0r. .!'ííl;?ON JÓRÒE iiCa.TCN FSRT
'CLÔVIS E,:/üARl>i.> NEME íaMÂO. conp ;c:!jadores. e BAI^CO DO BRASIL S/A 
como locat/^r-o. ^^^ístaraia o viáo - ão- ^1'ú.giiS'i para o período de févereiro/2005 
a jantín')/':i0Ce, ern ^,5819%. correspondente a 49% do índice de ^rreçao 
pactuado i o contrato, âxando-se em comum acordo o walòr de R$ 9.000.00 (nove 

pedode mencionado, ficíonao acordado entre as partes que o valor
conta n® 10.459-0, jrmto à agência 0037-X 

do Sr. Milton Fernando Neme Sunao.
s, cl^si(1^ e condições 

ntrato ora 
de? direito.
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;i5’13rà&Í4/rS^i, èui:' nome

/1 na, /
do Ban^ \

.•t'' á adit^o, em todos os sem 
«.-ados. neste instromento.

í ; cüi-« atc oj 
, >.c all

ra' ' 1quaMnregra 
todos os

*1S-'.9,
unão expie^samcj.

^chiado, iouiiai-dü iim J^o único e indLviáVei; í|ara 
Prenotação^t- :,^/Oo/20C5.

i■■ li \
; i

■> ' ■ I

Gereoii
Ci I. '7 lettilíunior''I Améjte Cautro /I Jiscreventei; AuiorizaJüS// 'k- z y«

. ■ 'A. ■, ■"

Av.34 - 1. àu Xeyeielrü .àe 2W306. Pc,r auto^çâSrçi^ãn^ da esdri^a dp:

R..26, proctde-íie _á prfeséhte 'a âm de qúp, foi efetuada, po, prp:,io
coraércíài àub id .jb-3l? da j:ua Mii*au aííw. s. au-avàs dé .apiovaç^l-darft^e^t^ 

úde Báaru->P no uioce^so lI.oGi/, 9:^:{ L-u-rn aHipUaçãc coyTi area de ag.W 
m\ totali::.:. ^chãjy 'i:.7ú&,5^. eu tionio Au Ceitidão n«

i.uo- ri^ia reierida prefeitura, c da C.N.D. 00322^^6 21023020, 
e^tída cni i., Ji/2CG3 peio ilíSS, .veíerents _à obra ora .ãveí^ada/ ejue 
A^mpant- r\ o^úo.^asQ de calculo - todice Stoduscon-SP - ja^

'^5.977,10, ,
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•Av.26 -■ Bm .17 ^ Ífe^areteí^ de 2006. Por autorização constante dy escritura dó 
R.26,, procede-sé a presente a Sm de Scar constando a sse^jrw^ffsíA i,;?';:n«f>iisraal do 
casai Cloyls Eduardo SÍJisis®» e ME53í.a ífesjga SIssdhs. a oual voltou a
usar o seu^nome de solteira ELíáN® MARIA LIPPEL IIRA0A. r©^-r-'^da pof x 
Senten^ proferida èm 30/03/2001, oeSo MM. Juiz de DirelícK'';:- at^ívél de

Dr. de PaiHe ^OonçaVes, trpnsitíif n j; gadj. que se
ou sob n® 0709/2001; averbada á margem do termo t3í;íl;c.22, ^^áána 186. 

do Uvto B-103,^ ^ciaí de Registro Civil do 10® Subdlsíri^^^^sJ^ - Sàb 
Paulo/sp,^.^p^faal,^^3/10/2001, cuja cópia aiitenticada

r'íi:i i:I

;«
itf

ir- t- I

Ba ^ *
.•s;

rt !/ ífi:
I il'.
■ '4

?/•l-' IGerson de Câstro•f. Pauloi Garcia
Escreventes Autorizados

7
.\>, t 17 tk! fs^hRiájo ã&'^^8. Per escritura lavraria f.iíS 27/01/2006'

Tabelião ãv. Notas e de Frctéotos de í.e£raá
® SIMÕES

GRC^I S^O. toscrita no CPF/MF. rob n® '2I3.9(38.488-:51; doríucidados nesta 
oTx?sS ^estdexí na ms. JCdio MaririgorJ, ns® 7-23; CLOt^IS EBÜÍRDO NEME 
Simo, ^^or da çédúla de idenüdade RG. n® 2.996.332-■ S^^.P^SP, ãoirdciliadó

domiciliada nesta cidade, onde reside na sev^ás’. Nossa Senhora dr. "âtiiTi^ n® 4^ 
35.^airto.41; ▼enderaro. a pait.e Missi. oorres|iunãente a 2/SM^Í.f. teiçusl do 
tao^ aos condôminos muSO^-. ,fESHASE)0 NBMÉ .SIMáO. hb-(t8.>r da cédula 
de idenüdade -Rp. n® 3.182.S73-7-^P/SP, casado nó, r^l^s-^-^unhãb' 

bens, antes da vigêntíà da Lei Péderál n® 6.5i^/i977. co^SÔIOA 
®ABEU^J»r-«raR^E âMAO. inscrita no CPF/MF‘. 
doniltíBíados nesta ci 

Êtn Estorüj pèlo p 
tóÜ, quinhentos e sj 
proporcional/2^fò^

'1
íi' ;f ■í ■! I-I 1

‘i%í >\
íf'6;
«i A

;'i'
r.v i|.'

I

«4 i. < - /#

tí sob n® 213.968.t08-65
í^e„ onde ipsidem na rua Dr. Antôníbc,P;Tí«-;r i dé. j 

de l;4l5.576,'22 (lim miÉbâo, quáôoeécngòs í 
e sem r^ds e vinte é dois ceritavoalv^vW»!

^0^25.33. Pi-enotação n® 194.916, n___
'

Paulo Séj^o Mí

,í
I® A^reg.:;

1^1 *. \i qii^e: 
r Vóiati 'ínTf../;

> •ai' p 'f.'-

! ••<GersonHBe; sfc.*o
'Escreventes Autorizados''

/ / ' ^ "”

Av.27!- Em 29 de novembm de'20,12. Po/.Instruménto'Paiiicular de,Renovação 
de Contrato ds Locação lheclial, firmado em Baúru-SP. aos 01/06/2007 os 
lüoa^res MILTON;FERNANDO NEMP: SIIvlÃC e sua espõsa $ÕN)A RABELLò’ DE 
.^D.vADE SIMÂO.; e o locatário BANCO, DO Bl^SIL S/À, forò.?.lÍzaram a. 
RENOVAÇAO do praào do contrato de locação db imóver obfeto\ desta 
nxittiftulii, registrado sob n® 19 e aditado pelas Avs. 20; ,21. 22'e'23, pelo praz,o de

■-continua na fc.liia..d® 05.

Garcia
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FOLHA

i%/2.“ OFlClÀLpy R|6lSTRQ#lM^ '
DEBAÜRU^-S.l^utó ,

Bauru, 29 de novembro dè 2012 i
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Si
?/ r íí'^'■^. matricula r------H --r-

' 40:516 • il
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05r. ,V,

) 'f■«

r/; {eontinuaç£;o da foliia n-04)...... ................... - • ......................... ....................j""*'
05 Iclnco) s^üs. a partir de 02/02/2008 e com cèTixúno em Oi/02/2013. mediante 
o aluguel msnsal^iniídal de R^ló.OOp.OO (treze mU reais), pagável até, o dia 5® dia 
útil do mês subsequente ao do vencimento.: mediante credito^^^moíite dos 
locadores a0.45á-ÒTjün;ço .a agencia 0037-X do locatário cidade, behdo
reajustado '■éy jálrr.ente/ cdmEasema variação do IGP-M. do p^odo; instruirónto 
esse que m l .qp paite Integrante, para todos gs úns e de direitd. do
Instrumenó reíendáí que continua em pleno vigor e suOsistente^^das '
dem^ clá . ya.% /4/condiçces e em tudo o que líàó fof. expressamme alt^do;
Pre/Qaçáo
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,U Paulo Sér^.Mai^ Gar^4■^r ..i.x*

Gilpdito Peresa iv
;J4:

'i< Escreventes Autorizados / S■irí \ . 5, / / I

Av.28 •^'Z^-ác-èovembto úe 3012, Por Renovação
de'qontrato de Ucaçào Predial, /.nnaáo em Bàüiu-SP.
locadores PERNANDO í sua esposa SOm RABEVLO DE

'ANi:’KADi;. 5inv-iAí3.. q^crt&rt-' QA^iCC 3RAS1L
RENOVACXíVj i«> prassó dô;/C3!7“rat4“ ne loiaçâo do imóvel objeto aesia 
matrJcvJG rei v ^-^do sob rt® =9; e aditado pekuA Avs. 20. 21, 22. 23 « 27, pelo.: 
orazó de üb (cl icoI anos. a oaííü- de 02/02/2013 e com térramo em 01/02/2(^18. 
mediánte c aluguel mensal Inicial de R$A9.ÜÜ0,00-(dezenove mil re^s). pagavel 
até o dia 5- útü do mês subsequente ao do vencimento, mediante credito em conta 
dos locadores .4 lO. .Ò9-Ü Junto a agencia 4778-7 do iocatáríomgs^Wa^. sendo 
reajustado úuiahner/m. com base na variação do IGP-iVl do-fSíodo: Ins^mento 
esse que fi a ftxz utto parte úitegrante, para todos os í1í4 e efeitos ce dirfeito, do 
instrumeníoneieri-do’^ que co^dr.ua em pleno vigor .,e;suD^^^itê^:^das. as.siqas 
deni^ dsusuJLas /fcqndlçVes e cm tudo o que nãq for^ress^feite #^^
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formalizaram áj£aci§áo 'dq^conírato de Ixtcação régistódo scf> r.í Í9 e aditado 
08/07/Soi?f^ 2Ü^2W,2^ 23. 27 e 28. Pr^pteçao ^297.036 de'

I

'.•1

y a-;l■/

il7 .i''
.S

«•'l

M/

ai! eííéf^nMb^c^ Miranda 
~~EjciVvente‘HüJ;òrizado

Paulo Sci^ic.
Ofigigj Su ;SiJr..'.a

: 'l-arcía
S';| '4^

'#. ■I I RT3a==5;-^mQ^ de marçsT de 2019. Por Escritura da'^ada 
páginas3èg7368 do liwo 1116 do 3^ Tabelião de Notas e }•
Títulos' dei Bauru^SP, MILTON FERNANDO NEME SíMÀO c-a . -..csa SpNIA 
RABELLO DE iWíDRADE SlítàO, empresários, veudera-m f- tiaóvel.-pàrá' 
PRATA CONSTRUTORA LIÜA. CNPJ 46.138.251/0Ü0Í-3S, jí;dládà em 
Bauru-SP, na Ru 
(três milhões e oi'

58 de 2à/

ílaos '4/01/2019,' 
ie Letras e

n
M

1
r i..

ií"’];'
I\-KI,,

Jün.gij, n° 4-21. LTgten.opolis, pelò preço 'ie R^:-J.080.000,00 
Rta mil reais). Valor Tributário; R$5.914,700.57. Prénotaçâo 
2/2019. “

ll.s ‘S
•'í'-n® \

M IS-'*
í,rí I i0 IS^

Gerson.*^;^íni.':':'‘;'’íGíli erto Pe&eiáa
■H -1-1
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R.31 - Em 14 de outuS^ro de 2020. Por Instrumento ,de v-câiL.:-' de Crédito 
Bancário 0000391915. emitido em Bauru-SP aos 01/10/2020, ac ompanhada 
de Aditivo firmado em Báuru-SP aos 02/10/2020. o lmA»ei avaüado em R 
$2.997 000,00, foi por PRATA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ fie 46 251/0001-

^530027795, sediado em Osasco-SP, na cidade de Deus, s/n 'i í'^ v.ra por süa ■
f:stm.ado ao

í:-
\

. ^7..
1-■/

ii'll:u '.agência:' 02771 - PRIME BAURU, 1>em garantia do;fihaiidí;;':n-
.jp^eio pecuário, aquisição e manutenção de áriimais bo'ní...3. periodo/safra 
2020/2021, concedido à ERICO DE OLIVEIRA BRAGA, RG 4.777.568-'3- 
SSP/SP e CPF. n- 436.992,518-53', e sua esposa • SONIA MARiA BAROSA 
FRANCISCATO BRAGA, RG n® 4.900.862-0-SSP/SP e CPF n® 015.133.028^09 
valor de R$1.600.000.00 (um milhão e seiscentos mil reais), pagável na praça de 
Bauru-SP. em uma única parcela com vencimento aos 18/09/2022 à taxa de 
juros efetivos de 6,5000% 
garantidora a Certidão Positiva 
Tribútos Federais

14. \
•V ’í!

**
V ii’ i •I
i .g , no i? ■

lí i V '■Â

e 0.526% ao mês. Foi aptes^-ntada pela 
c-om. E.',e’tc..; de Negativa de Déb'ito;.c Relativos a 

e a Divida da União, emitida pela. Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - Ministério da Fazenda aos 10/10/2020, Válida aí

- continua na folha 6 - v
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DO BRASIL
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I Oí iCIÀii DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE BAURU - SnPAÜiO 

'GNS N-9 11.263-1;; ■'

Bauru, Í4 de outubro de 2020

LÍwo.'é^^i.i^iQ4Síiá^éras
':'5^e:r7^ ■MATRieiJU-iHT—----- -

'4'; OY..
/ If/

li'9 : íI1 :ff /
l0640.515 «/ j •

■s \ -.O^pB6T Demàis 
n« 342.930/dè

Ó8/04/2G2a. código áe controle da certidão: 715&4,1B40.938E^ 
cláusulas condições e obrigações constantes no título. Prenota^ãd"- 
07/10/2020 
SeloD^ol 112Ô3S

f

fl
\

»'
áí)OO0OOp2165532O9. L*

v! 913i Y

f / >, —!
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Pedro Pa.uío Vieira da Cunha -MpttaLi^a Serotini I! iiEscreventes Autorizados

sa* ■ *
!>/■

.i■r ji! 1 /-\. \ - \
de outubro de 2020. Por Instrumento ide Cédula de Créditoj

R.32 - Er>c 14 ^
Bancário n“ 0000391922, ..emitido eu: Bavixu SP aos 01/10/2020,'.acompanhada 
de Adiílvc firmado' em>Baüru-SF aos 02/10/2020.: o imwèl avdiado,; ém. R 

' $2.99^.000 00. fot-por PRAfÀ CONStPirroRà PTpA CNPJ ri® 46.138.251/GOOl- 
38 NIRJí/JlíCESP 35200879.072, d^do cni :&^uót,ecs. de 2^ (segundo) grau. ao 
BANCC Li-AIfSSCO S/A, CNPJ n** 60.7t4ò.;;48/0001-12, NIRE/JUCESP n° 
•35300277&r'. sediado em Osasco-SP, nájctdade de Deus,,-s/n, Vila Yara, por sua 
agência: 02771. - i-ftEV'iE BAURU.,em garantia do finapciamento destinado ao 
custeio recuártõ. áquis.ciáo e manatenção de animais'bovinos, períqdo/sáfra 
2020/2021, '::-nceriidu à ERIÇO DE OLIVEIRA BRAGA, RG n^ 4.;777:568-3- 
SSP/SP L- 436.992.318-53, e sua espdsa SONIA MARIA - BAROSA

VRANCISCArO BRAGA RG.n® 4.900.862-0-SSP/SP e CPF 015.133.028-09. no 
valor de R:?a,0OQ.OOO,'OO (i m milhão e seiscentos mil reais), págável na praça de 

xBauru-SP, =?m uxna única parcela com vencimento aos 15/09/2022, ã taxa de 
\-uros efeU^^os de 6.5000% 'áo ano e 0,526% ao mês. Foi apresentada pela 
garantido--^ « Certidão Positiva corn Eleitos de Negativa de Débitos Relativos a 

Federais;,:« La . bívida da União, emitida--pela.Eecretaria da Rçeeita 
-"' Ministério da FazendaL -am 3.0/10/2020, ^^idár ate
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i:02/10/2020, o Imóvel avaliado em R$2.997.000.00. foi por PRATA 
CONSTRUTORA LTDA. CNPJ n® 46.138.251/0001-38. N.'RE/JüCESP 
35^0879579, dado. em lilpoteca du S“ (teírc.elffo) grau.váo Kí;y.ÇC»; BISADESCO 
S/À. CNPJ ii2'-60.746.948/OOOi-12.,NrRE/JUC£SP :
OsàscQ-SP, na cidâde de Ueus, s/n, Vi.ia 'iara, por sua .àgêj 
BAURU, em garantia do financiafnento destinado ao cuSte .c- ^ - í.taj.io, aquisição 

- e manutenção de animais bovinos, período/safra 2020/2021. concedido à 
EPJCO DE OLIVEIRA BRAGA RG n? 4.777.568-3-SSP/SP e CPP 436.992.518- 
53, e sua esposa SON:íA MARIA BAROSA FRANCISCATú BR^GA, RG n® 
4.900.862-0-SSP/SP e CPF n-° 015:133.028-09. no- valor de R$800.000,00 
(oitocentos mil reais), pagável
com vencimento aos. 22/09/2022, à taxa de .juros efetivos de 0 r 
0,447% ao mês. Fcá apresentada pela garan.tidora a Cerüdi-. • i^-ositivà com 
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a IWbutòs Fede.-ais e ^ Dívida da 
União, emitida pela Secretaria da Receita .Federáb do Brasil - Mi«Wtís:io da 
Fazénda aos ^0/10/2020, ' válida até 08/04/2021, dódigocontrofc da 
certidão: 715B.1B40.938E..30E6. Demais cláusulas condv^s c- obri^ções 
constantes.no título. Prenotação n® 342,932 de 07/10/20^^ ^
Seto D^ítoi- 11363^210000000216557201.
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7?^A'v.34 . Em 27 de âe:sembro de 2021.

Aditamento à Cédula de Crédito Bancário, ns 391915. firmado em Bauru-SP aps. 
::13/12/2021, ícoinparécerain as partes, como fínancíadó. ERICl.' uE OLIVEÍÉA^ 
/BRAGA, é: siiá esposa; SOm MARIA BAROSA FRANCISCATO B:AGA.tcómot 
intèrvenlente garantidór F^TA CONSTRUTORA LIDA è con-n financiador:: 
B^CO BRADESCO S/A procede-se a presente pai-a cotisia,'- c :iv.á;ameiito da) 
cédula que deu origem ao R.31, no que se refere & hipoteca Ife (primeiro) 
grau. que foi sufestituida pelo imóvel da matricula n® 1.553, de-ste 2^ Oficial de 
Registro de Imóveis, de propriedade do financiado e sua esposa, na qual esse 
gravame hipotecário foi registrado nesta data sob n° 30, ficando portanto, 

''cancelada a hipoteca do,R.31 desta matriciila; ajustando as partes não haver 
intenção de novar, ratificam a cédula ora aditada, e, todos os seus termos, 
cláusulas e condições não expressamente alterados neste instrumento, que 
àquele se integra, formando mrt todo único e indivisível para todos os fins de 
direito. Base de Cálculo; R$1.600.000.00. Prenotação n^ 357.842 de

-continua na folha 7
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3°. TABELiAO DE NOTAS DE BAURU/SP
Praça Rodrigues de Abreu, n°. 4-28 - centro 

Fone: (014) 3235-8999

ALCEDIR MUSSATO
Substituto do Tabelião

Residência: rua Abrahão Rahal, n°. 2-61 - Aeroporto 
fone; 3224-3542 

celular: 9771-4268 
email: alcedir@3tabeliao.com.br

ORÇAMENTO PARA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO;

(processo: 173.785/21. Ap. 163.434/21)

OUTORGANTE TRANSMITENTE: PRATA CONSTRUTORA LTDA.

ADQUIRENTE: MUNICÍPIO DE BAURU.

Valor da desapropriação: R$4.900.000,00

Valor venal: R$6.371.369,21.

ESCRITURA. R$9.470,69.

Bauru/SP, 29 de dezembro de 2.021.

(a)

ALCEDIR MUSSATO
Substituto do Tabelião

mailto:alcedir@3tabeliao.com.br


síi'
municipal de BAURU

SLCRÍZTARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
procuradoria do patrimônio imobiliário

Processo n° 173.785/2.021 Ap.163.434/2021Secretaria de í- conomia e Finança^

J) A emissão de empenho e
indenização e

cheques Quntar cópias dos cheques da
corres^^^^

e 05 do termo de acordo nas folhas 096 e 097 Pn, r 1 
proprietário ÉRICO DE OLIVEIRA BRAÇA h ^valor correspondente àdSe,P™ L “

presente data.

emissão de empenho e cheque 
mil ,

< X
valor total de R$ 9.470,69 { 

, >'eais e sessenta e nove
3- rerce.ro Tabelião de Notas de Bauru - 

orçamento nas folhas 110 dos autos..

no
quotrocenvos e setenta

centavos) eiu lavor 00
SP, conforme

Bauru, SP, 29/12/2.021

PMB • 5NJ - Pr'

recebí
\7

P^-^feitui-riííunícípal-SEF



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÂO PAULO

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO

Solicita a emissão de empenho para atender necessidades da Secretaria da Educação.

Valor R$ 9.470,69 
Nome
Endereço Praça Rodrigues de Abreu. 4-28 - Centro - Baurii/SP - CEP t7015-?.4n 
CPF ^ ~

3'^ Tabeliao de Notas, Protestos, Letras e Títulos de Bauru

Pagamento Referente Despesa para lavratura de escritura de desapropriação 
para o Município de propriedade de Prata Construtora Ltda conforme Termo de Acordo 2465/2021 
Matrículas 40.516 do 2° ORÍ

PRINCIPAL
Valor (em R$) 
Código Fornecedor 
Ficha 

Elemento 

Sub-Elemeoto 
Centro de Custo 

Fonte de Recurso

9.470,69
6364

01
AplicaçSo 110.00

Bauru, 12 2021

Sérgio Ricardo C. Alberto 
Economisti - SEF

J

Secretário Municipal de Economia e Finanças 

Autorizo Empenho

Everton de Araújo Basíiio
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PREFEITURA MUfJICIPAL DE BAURU

PRAÇA OAS CEREJEIRAS, 59 Quadra 1
- CNPJ: 46.137.410/0001-80 

(14) 3235-1000Bauru SP

NOTA DE EMPENHO
o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições

despesa conf^mTdescnlã^abaU^"^"^^'^^' * emissão de empenho da

Nota de Empenho N' Tipo

_________ 20470 1 - ORDINÁRIO

Processo Administrativo 
173785/2021

Documento Contraio Ficha Dt Emissão 
23/12/2021

N' Requisição
21<Licitação

lO-Oulros/Nâo Aplicável
N‘ Llchaçáo Motivo

Adiantsmente

Fone: 3224-2266

Não

CNPJ/CPF: 50.828.532/0001-90Cidade; BAURU 
UF; SP

Histórico
Valor - RS

:UTORA,. 
-DECRETO 15789 9.470.69

Descontos
Valor-RS

Total dos Descontos 
VALOR A SER PAGO

0,00
Por Extenso: •"Nove Mil e Quatrocentos

e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos’" 9-470,69

Evento: 001.001 - OOI.OOO / GERAL
Centro da Custo; 123 - OUTROS SgRVICos'

_________ Unidade OrcamentAria
02.00.00 TrefeítürãmünícípãT'^ ------ Classificação da Despeaa

12 - EDUCAÇAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0003- 
2.018

Função 1 
Sub • Função: 
Programa;
ProJ/Atividade •

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 
-MANUTENÇÃO DO ENSINO SASICO " 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OA EC 
- ENSINO: 
j - PESÍ 

- PESSOA JU

Convãnio;
Elern da Despesa : 3.3.90.39 - 
Sub Elemenio :

Vfncuio: m.220.oooo.ensinoeundamentãT
Dotação

Empenhado até asta Data

16.375.903,99
Valor do Empenho19.853.026,52 Saldo Atual

9.470.69

Anffí razia/a de Deus 
Diretora de Divisão de Pianejamento 

Elab. Exec. Orçam.

3.467.651,84

CÊR23200 - SMARapd Informática Lidí
Ana Qraziela de Deus

Pâginal dei



2rAssunto: Compensação
D^t *^^28/12/

Para:
.com.br>

evertonbasllio@bauru.sp.gov.br, Finanças 
<nnancas@bauru.sp.gov.br>

Boa tarde Everton!

as:: «aa»'” •■ ■—”•
Obrigado e um abraço.

FERNANDO TOYOJI TATEMOTO 
WhatsApp (14) 9 9855-2122

ofl

29/12/2021 09:01

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

PRAÇA DAS CEREJEIRAS. S9 Quadra 1 • CNPJ: 46,137.410/0001-80

Bauru SP

Jr
\

(14) 3235-1000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Empenho N° Nota de Liquidação N° 
35646

Fteha Data de Emissão Documento 
23/12/2021

Data Vendo. 
30/12/2021

__________ ^470/2021

Processo Administrativo
_________ 173785/2021
^io Social/Fomecedor; 6364 - a» TA8ELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS E TÍTULOS--------

Endereço; PRÇ RODRIGUES DE ABREU, 4-28 cid,rf.- ba. i», í
Fone: 3224-2266 Cidade. BAURU

UF: SP

214
Licitação
10 - Outros/Nâo Aplicável

N' Licitação Motivo
Contrata

CNPJ/CPF: 60.828.532/0001-90

DADOS BANCÁRIOS 
Código do Banco:l04 Agência; 0290-3 Conta Corrente: 2113-2

HIatórIco
Valor-R$

9.470,69DE 20/12/2021. -DECRETO 15789

Descontos
Valor - R$

Total dos Descontos 0,00
VALOR A SER PAGO 9.470,69

Por Extenso; -Nove Mll e Quatrocentos e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos-

Evento; 001.001 - GERAL / GERAL
VinculorOl .000.0000 - TESOURO.

Unidade Orçamentária
Classificação da Despesa

Função: 12-EDUCAÇÃO
Sub-Função: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Prí^rama : 12.361.0003 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO DA Et
Proj/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - ENSINO 
Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TEROEIROS - PES{ 

99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Jl 
Saldo Atual

02.00.00 • PREFEITURA MUNICIPAL 
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL OA EOUCAÇÃO 
EDUCAÇâT^‘^^^'^^° ^ desenvolvimento DO ENSINO -

Vinculo: 01.220.0000 - ensino fundamental'

Empenho Inicial
Sub Elemento ;

Saldo Anterior Liquidação
9.470,69 9.470.69

9.470.69DÉBITO

Banco
4-0790 - DECENDiAt 2021

Face a liquidação processada autorizo o pagamento dest

0,00

Código Agência
0290

Conta Corrente 
000600071244104

importância ao favorecido ou a seu procuradora

Juscelíne irtíÜFaa SilvaData:
1^

_______ '«fi^fnlía Marques
Recibo

valor constante deste^ta de Pagamento

Pago em: 
Cheque: _ 
Bfinco: Recebi(emi

Non>e:
Tesoureiro

CER71600 - SMARepd Informática Ltda

3 0 BEZ. 2021



PREFEI

procuradoria do patrimônio mobilUrio

OEMADES MÁRIO CASTRO - Tabelião

Recibo
ALC-0014809

Ref. Ped. 67528

Livro; 1257 
Folhas: 2/4

y

fPROVIMENTO CG13/971l vento: ALCEDIR MUSSATO 
Au _ praticados em 30/12/2021 
ESCRITURA COM VALOR DECLARADO Vr base Qtd Sub Total Custas

1 9.470,69 ' Tabelião
9.470,69

0.371,369,21
Total: 8.785,44

Estado 
Sec. Faz. 
Trib- Jusf, 
Reg. Civil 
Sta. Casa 
ímp. Munic. 
Min. Pübl.

0,00
0,00
0,00
0,00

87,85
175.70
421.70

Sub-Total 9.470,69

Outros 0,00

TOTAL R$ 9.470,69

Lrentraos itens^Sfonars acimT''"^

TEf-CaUO TAÍiLIÂO 01 NOTAS l M PROTESTO 
01 ItTV.S E títulos OE BAUf.U-SP

/■LCBCHR MUSSATO 
Substituto do Tsbelilo 

PnçifcodrípjcstíeAbipu, v?9 • CatiLro 
fci>« (14) 3235-8999-----------

0

y, 30 de Dezembro de 2QB1

1' Via ■ Cliente. ALCEDIfhíySSÁTO,
,lA0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
secretaria dos negócios

PROCURADORIA DO PATRlMONIO IMOBILIÁRIO

&

173.785/2.021 e Ap. 163.434/2.021Processo n®

A
Secretaria de Economia e Finanças
a/crossana

3° Tabelião de NotasSegue para a efetivação do pagamento ao

Títulos conforme folhas 115 e 116, e ainda, para asProtestos Letras e

providências de pagamento da indenização conforme lavraturas das escrituras . 

Após, retomar a PPI para providências de registro.

Bauru, PPL SP, 30/12/2.021.

/
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Banco do Brasil30/12/2021 09:23

G337300917323175007 
30/12/2021 09:23:22

\ ennm

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
69.23.22

SISBB - 
36/12/2621 
6919166919

AUTO-ATENDIMENTO

COMPROVANTE DE PA&AMENTO

CLIENTE; PREF MUN DE BAURU 
AGENCIA: 6919-1 
EFETUADO POR: SUELLEN SILVA ROSIM

73.166-5CONTA:

:B8SSSBBSBBSSSSSSSSSSSBBSSSSSSSSSSSSSSBSSB)

Convênio PREF MUNICIPAL DE BAURU 
Codigo de Barras 81746660290-6 

62201610066-6
51050562662-2
96071868669-4

36/12/2621
29.651.65 

6,66
29.651.65

Data do pagamento 
Valor em Dinheiro 
Valor em Cheque 
Valor Total

:BS:BBBSSBaKftSSBBBSaBSeSSBK»BBSSSBBBBBSSSSBBBBS:

123661DOCUMENTO: 
AUTENTICACAO 51SBB: 
S.890.A3F.EDC.F9O.FE2

30/12/2021 09:22:27 
30/12/2021 09:23:22

JO471014 EVERTON A BASILIO 
JE663013 SUELLEN SILVA ROSIM

Asanada por

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663013 SUELLEN SILVA ROSIM.

30 DEI
1/1ht5)8://autoatendlmento.bb.com.br/8pf-8pJ-autoaterKÍimerVo/lndex.htnil?v=2.3.31#/tem;^at©/-2Fperxlencía8-2FGTF>Y.bb



Prefeitura Municíipal de Bauru 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

17015-341 -RUAARAUJO LEITE CENTRO BAURU SP

Documento de Arrecadação Municipal 28/12/2021 11:05:45

Rszao Soci8l/Nam« PRATA CONSTRUTORA LTDA Plano

PAGAMENTO
NORMAL

CNPJICPF 4e.13S.2S1>000Í-3a Crc: 103209 Slti>a;ie; Ativo 
Inscrli^ £«UauairRO

Endareco 17012-023 - rua vingu, 421
Bairro HlgtenópollB CIdada Bauru Eatado sp

-aaggnwtt» Uufwgao Jw» Mutla HoRorarto Desconto TOTAL CQANro. Processo

IP Normal 0,00 0,002016 79,01 0,00 0,00 0,00 79,01 CIP

0,00 0.00 0,00 0,00IP 2017 Normel 78,37 0,00 78,37 CiP

IP 2018 Normal 95,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 95,78 CIP

IP 2019 Nomid 10643 OSO 0.00 0.00 0.00 0,00 106,43 CIP

2020 Normal 120,05 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 120.05 CIP

26.412,93 651.82 547,39 0.00 28-571.41^21 Normal 959,27 0.00 IPU

959,27 651,82 547,39 0,00 0,00 29.051,0526.892,57

Datt 6mteão V«li»r idGula
71868009

ComaCaOanla
010502

Número do Documento
6699380

Controle Vftncjmeoto 
28/12^1 01/01/2022

NeseoNumftD
103200 29.051,05 19665439 71868009

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

•recertapaquU
ncal de Pagamento

ranços e Credenciados
vanctMMB

01/01/2022
Nosso Númeroonertciéno

'refeitura Municipat de Bauni • 46.137.410/0001-80
:UA ARAÚJO LEITE, 17-47-CEP 17015-341 • CENTRO • FONE (014)3235-1450

71868008
{•) Valw do Documenta)

29.051,05Oâtâ do ^ocesso'Rl8 do Documento
28/12/2021

Número do Documento
28/12/2021 CMigo do MuniciiM19865439

(^2I Valor.'Unícipio Espécfe
REM.

QíianUdaòe
BAURU (-) Deaccmla / AbstimenioX

'''•Iruçdee; Texto de ResponsabUidade do cedenle

4ão receber após o vencimento
{•} Outras Deduções

i*) Mora/Multa

Outras

H^^Cebfttdo

PRATA CONSTRUTORA LTDA - 46.13e.2r51/0001-38 
17013-023 - lua Xingu, 421 
HiglenOpolis

Origem 6699380 C^rancaAcumulada

Bauru

81740000290-0 51050502002-2 02201010000-0 9007186Êi}09-4

3 0 0E2.2021
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INSTRUMENTO PARTICULAR OE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE 
SOCIEDADE EMMíESÁRIA, POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, QUE SE 
DENOMINA:

PRATA CONSTRUTORA LTDA.
TRieÉSSIMA QUINTA ALTERAÇÃO

Os abaixo assinados,

ÉRICO DE OLIVEIRA BRAGA, brasileiro, casado sob o regime universal de bens, empresário, 
portador da cédula de identidade RG nS 4.777.568 (SSP/SP), e do CPF ns 436.992.518-53, 
residente e domiciliado nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua Major Fraga, n® 4- 
114, Jardim Estoril, CEP: 17.016-030; e

SONIA MARIA BAROSA FRANCISCATO BRAGA, brasileira, casada sob o regime universal de 
bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nS 4.900.860-2 (SSP/SP), e do CPF n^ 
015.133.028-09, residente e domiciliada nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, a Rua 
Major Fraga. nS 4-114, Jardim Estoril, CEP: 17.016-030;

Únicos componentes desta sociedade empresária, por quotas de responsabilidade limitada, 
que gira sob a denominação social de PRATA CONSTRUTORA LTDA, com sede nesta cidade de 
Bauru, Estado de Slo Paulo, à Rua Xingu, ns 4-21, Jardim Higienópolis, CEP; 17.013-023, 
inscrita no CNPJ sob ns 46.138.251/0001-38, com seu contrato social devidamente arquivado 
na Junta Comerciai do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nS 35.200.879.579 em sessão de 27 
de fevereiro de 1975, com posteriores alterações sendo a última arquivada sob ne 250.499/03- 
4 em sessão de 08 de Dezembro de 2013, resolvem ALTERAR £ CONSOLIDAR O CONTRATO 
SOCIAL, através do presente instrumento, e o fazem de acordo com a lei e mediante as ' 
cláusulas mutuamente aceitas e livremente outorgadas que seguem;

1/10
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

0 capital social que é de RS 3.900,000,00 (três milhões e novecentos mil reais), totaimente 
integralizado em moeda corrente nacional, passa a ser de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e 
cinquenta mil reais) divididos em 4.050.000 (quatro milhões e cinquenta) cotas de capital no 
valor nominal de RS 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, neste ato, pelos sócios 
ÉRICO DE OLIVEIRA BRAGA E SÔNIA MARIA BAROSA FRANCISCATO BRAGA, em moeda 
corrente nacional e fica assim distribuído entre os sócios:

r-
%SÓCIOS VALORCOTAS

ÉRICO DE OLIVEIRA BRAGA : 3.888.000 R$ 3.888.000,00 96,00

162.000 RS 162.000,00 4,0050NIA MARIA BAROSA FRANCISCATO BRAGA

4.0S0.0OO R$ 4.050.000,00 100,00TOTAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - ÜA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

A administração e a representação da sociedade no que diz respeito aos negócios imobiliários, 
em Juízo ou fora dele, será exercida de forma isolada pelo responsável técnico nomeado, 
corretor de imóveis ÉRICO FRANCISCATO BRAGA, inscrito no Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 2^ Região - CRECI/SP sob ns 161645-F, podendo esta ser exercida 
também por ele em conjunto com um ou com os demais sócios ou diretores.

Paraarafo Primeiro: Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do responsável técnico, 
obrigam-se os sócios a apresentar junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2^ 
Região - CRECI/SP, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, 
novo responsável técnico.

Paraarafo Seaundo: Não poderá o responsável técnico outorgar procurações a terceiros, nele 
incluídos quaisquer dos sócios, para a prática de atos reservados ao corretor de imóveis.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

0 objeto social da sociedade que consistia na exploração do ramo de Construções Ovis e 
Incorporações fica alterado para INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES CIVIS.

»
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À vista da modifícaçlo ora ajustadi, ..onsolida-se o contrato social com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA ~ DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade continuará gerindo seus negócios sob a denominação sociai de: "PRATA 
CONSTRUTORA LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL

Asociedade tem sua sede social nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, a Rua Xingu, ns 
4-21, Jardim Higienópolis, CEP: 17.013-023, podendo abrir filiais, escritórios e departamentos 
em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA ~ DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade consistirá na exploração do ramo de: INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES CIVIS.

CLÁUSULA QUARTA - DA SEDE SOCIAL - FlUAL 01

Filial n2 01, devidamente inscrita no CNPJ sob n« 46.138.251/0002-19, com seu contrato social 
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nS 35,901.942.471 
sessão de 12 de dezembro de 1996, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, a Rua 
Ângelo Maringoni, n5 3-77, Vila Aviação, CEP; 17,018-560.

em

. i -
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CLÁUSUrA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

0 capital social de R$ 4.050.000,00 {quatro milhões e cinquenta mil reais) divididos em 
4,050.000 (quatro milhões e cinquenta) cotas de capitai no valor nominal de RS 1,00 (um real) 
cada, totaimente integralizado, neste ato, pelos sócios ÉRICO DE OLIVEIRA BRAGA £ SONIÂ 
MARIA BAROSA FRANCISCATO BRAGA, em moeda corrente nacional e fica assim distribuído 

entre os sócios:

%VALORCOTASSÓCIOS
: 3.888.000 : RS 3.888.000,00 96,00‘ ÉRICO DE OLIVEIRA BRAGA

4,00162.000 jRS 162.000,00SONlA MARIA BAROSA FRANCISCATO BRAGA

4.050.000 : R$ 4.050.000,00 i 100,00TOTAL.

CLÁUSULA SF^TA - DA RESPONSABILIDADE LEGAL

A responsabilidade legal de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integraiização da totalidade do Capitai Social.

Paraaraío Primeiro: Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstos para 
ntegralização de suas cotas, e aquele que deixar de fazê-io deverá ser notificado

de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá
a I
imediatamente, e no praze 
perante esta pelo pagamento de mora.

Poraarafo Seaundo: Verificada a mora, poderá, por decisão majoritária dos demais sócios, 
tomarem para si ou transferirem para terceiros a cota do sócio remisso, excluindo o primitivo 
titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não 
cumpridas e demais despesas, se houver.

Paraarafo Terceiro: A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do 
contrato social com o consentimento dos demais sócios, nlo terá eficácia quanto a estes e a 
sociedade.

4/10
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CLÁUSULA SÉTIMA - 1>A CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas de capitai social são indivisíveis e o sócio que pretender retirar-se da sociedade 
deverá manifestar-se por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo em 

outro terá para exercer o direito em igualdade de preferência ou para expressar a suaque 0
renúncia à aquisição das cotas ofertadas.

CLÁUSULA OITAVA - DA DURAÇÃO DA SOCtEDADS

Asociedade terá duração por prazo indeterminado, podendo ser dissolvida a qualquer tempo, 
observada a legislação pertinente e as disposições deste contrato.uma vez

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil.

Paraarafo Primeiro: Em 31 de Dezembro de cada exercício, será levantado o Balanço Geral 
da Sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias 
amortizações e provisões, o saldo porventura existente terá o destino que os sócios 
houverem por bem determinar.

Paraarafo Seaundo: Haverá reunião dos sócios para;
a) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e do resultado 

econômico;
b) Designar administradores, quando for o caso;
c) Tratar de qualquer outro assunto constante na ordem do dia.

Paraarafo Terceiro: Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os 
administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada e representada individual e indistintamente pelo sócio ÉRICO 
DE OLIVEIRA BRAGA, já quaiificado, o qual na função Sócio Administrador, terá poderes para

5/10
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representa-la ativa e passivamen-e tanto em juízo como fora dele, perante as repartições 
públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, em todas as relações comerciais com 
terceiros, tais como: aceitar c emitir duplicatas, assinar pedidos e contratos de fornecimento, 
admitir e demitir empregados, assinar recibos e dar quitações, endossar cheques para credito 

correntes da sociedade, praticar enfim, ináividuaímente em nome da sociedade, 
todos os atos de administração necessários e de interesse social.
e contas

Paraarafo_Pnmeiroi Nâo será obrigatória a assinatura em conjunto dos sóoos. nos seguintes
encerramento de contasatos representativos da sociedade: abertura, movimentação e 

bancárias, requisições de tslões de cheques, emissão, aceite, endosso e avai de notas 
promissórias, endosso e caução de duplicatas, contratos bancários e mercantis, com ou sem 
garantias fiduciárias e aliena'órias, compra, venda e alienação de bens patrimoniais moveis e 
imóveis, outorga de procuração a terceiros, com ou sem finalidades especificas, indusive nas

"Ad-Judicia" e nos demais atos e ações que envolvam acláusulas "Ad-Negotia" e 
responsabilidade econômlco-financeira da sociedade.

PnranmfoSeaundo; É expressamente vedado a qualquer sócio o uso da denominação sociai 
fianças, abonos. avais e endossos e outras obrigares para terceiros, para fms estranhos 

e alheios aos negócios da sociedade.

Pfírnarafa Terceiro: Cada sócio responderá para com a sociedade e terceiros, pelo excesso de 
mandato e atos que praticar com a violação das ieis ou do convencionado neste contrato, 
respondendo o infrator pelas despesas judiciais honorários advocaticios, peritos, árbitros e 
demais custas, assim como pelos prejuízos decorrentes da paralisação ou d.mmuiçao do 
movimento comercial da sociedade, consequente de sua atitude.

em

Pnraaraio Quorto: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício sooai, 
os administradores são corigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua

Balanço Patrimonial e oadministração, apresentando-lhes o inventário, bem como o 
Demonstrativo de Resultado Econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPRESEMACÃO TÉCNICA DOS NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS

A administração e a representação da sociedade no que diz respeito aos negócios imobiliá.-ios, 
em Juízo ou fora dele. será exercida de forma isolada pelo responsável técnico nomeado.

6/10 -•
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de imóveis ÉRICG F*í^NC-SCATO BRAGA, inscrito no Conselho Regional decorretor
Corretores de Imóveis da 2S Região - CRECI/SP sob n® 161645-F, podendo esta ser exercida 
também por ele em conjunto com um ou com os demais sócios ou diretores.

Paraarafo Primeiro: Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do responsável técnico, 
obrigam-se os sócios a apresentar junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2^ 
Região - CRECí/SP, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, 
novo responsável técnico.

Paraarafo Seaundo: Nao poderá o responsável técnico outorgar procurações a terceiros, nele 
incluídos quaisquer dos sócios, para a prática de atos reservados ao corretor de imóveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RETIRADAS PRÓ-LA80R1

Somente o sócio Érico de Oliveira Braga, já qualificado, fará jus a uma remuneração mensal a 
título de pró-labore, uma vez observada a legisiação pertinente e as possibilidades financeiras 
da sociedade.

CLÁUSULA PÉCIMA TERCEIRA - DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

A sociedade poderá levantar Balanço Patrimonial ou Balancetes e o Demonstrativo de 
Resultado Econômico Extraordinário, mensais, e os lucros apurados, poderão ser distribuídos 
mensalmente aos sócios, a título de antecipação de lucros.

Paraarafo Único: Os sócios participarão dos lucros ou prejuízos na proporção das respectivas
cotas.

CLÁUSULA PÉCIMA QUARTA - DO FALECIMENTO. INTERDIÇÃO. RETIRADA E EXCLUSÃO DE
SÓCIO

Pelo falecimento, interdição, retirada ou exclusão de um dos sócios, a sociedade não se 
dissolverá e em qualquer destas eventualidades, proceder-se-á como segue;

>_
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a) Na eventualidade de falecimento de um dos sócios, seus haveres e direitos sociais serão 
apurados mediante Balanço Extraordinário levantado no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da ocorrência, e se houver concordância do sódo remanescente, o(s) herdeiro(s) ou 
sucessor{es) do "de-cujo" poderá(ão) ser{em) admitidois) na sociedade e caso sejam mais de 
um, serão os mesmos representados por um deles, o qual não poderá exercer qualquer cargo 
diretivo na sociedade. Caso não haja concordância do sócio remanescente na admissão 
daqueie(s) herdeiro{s) ou sucessor(es) ao quadro social, seus haveres e direitos, após 
devidamente apurados, serão pagos nas condições de seguem;

Paraarafo Primeiro: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens 
deixados pelo "de cujo", incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a 
representação ativa o passiva do (s) interessado (s) perante a sociedade.

Paraarafo Seaundo: O (s) herdeiro (s), através de seu inventariante ou representante 
legal, poderá (ão] retirar-se da sociedade.

b) Na eventualidade de interdição de um dos sócios, seus haveres e direitos sociais serão 
baseados no último Balanço Geral e assim não lhe convenha, obriga-se a aguardar o 
encerramento do próximo Balanço Regular, cabendo-ihe nesse caso, participação no lucro ou 
prejuízo, proporcionalmente ao tempo em que se manteve na sociedade, contando de 01 de 
janeiro até a data de seu afastamento;

c) Na eventualidade de retirada de um dos sócios, seus haveres e direitos sociais serão 
baseados em Balanço Parcial levantado até a data de sua retirada, cabendo-lhe nesse caso, 
participação no lucro ou prejuízo, proporcionalmente ao tempo em que se manteve na 
sociedade;

d} Na eventualidade de exdusão de um dos sócios, que poderá ocorrer quando a maioria dos 
sócios, representando mais oa metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão 
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa 
causa. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada 
para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o 
exercício do direito de defesa. Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio 
declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada para o pagamento de credor 
particular do sócio.

t.
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íaiT'"'0 presente instrumento 
tgua) teor na presença de 2 fduas) testemunhas em 3 (três) vias de 

o assinsrn.que ouviram ler e que também

Bauru/S.P., 10 de Maio de 2016.

Érico de Oliveira éra^ 
Sócio-Administrador

áí?-'.

v.*"

Sonia Mario Barosa Frandscoto Braga
Sócia

Advogado: -V-.. Responsável Técnico CRECI/SP:

^0V. '

rly/
y.Thi^gtí^ésãr Maidònaà^B

OAB-SP: 237.706
érico Franciscato Braga 

CRECI-SP: 16164S-F

ueno

Testemunhas:

Ana Vgléria ctos Santos 
R.G: 19.426.171-2'

■UC iy') ^.(.y -
Marta de Fátima da Sitva 

R.G. 16.790.495

\^ a m zoiEWlf.-''.. - 
3«i;He40tSja jr»; ' //;Ll
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Paraarafo Único: No caso de '3Íeci>nento, interdição, retirada ou exclusão de sóctos ou 
dissolução da sociedade, o valor das cotas, considerada peio montante efetivamente 
realizado, liquidar-se-é com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço

haveres lhe serão pagos em 12 (doze)especiaimente ievantado, à data da resolução, e seus 
parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do 

vaior. Podem os sócios remanescentes suprir o valor da cota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADE

O início de atividade comerciai da sociedade é considerado a partir de 10 de janeiro de 1975.

CLÁUSULA DFCIMA SBXTA - DA DECLARAÇÃO DE DBSIMPEDIMENIQ

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, assim como declara não responder por crimes; falimentar, de prevaricação, 
suspeita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou de propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ELBICÃO DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer divergências oriundas de omissão ou 
interpretação deste instrumento, cujas cláusulas e disposições sério regidas peia legislação 
pertinente.

r-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL

Atestado

Atestamos para os devidos fins, que através de solicitação efetuada 

pela Procuradoria de Patrimônio Imobiliário(PPI), referente ao Processo de 

desapropriação de n° 173.785/2021, em nome de Prata Construtora Ltda, 
pedido 0 Atestado de valor venal do imóvel referente à matrícula de n°
40.516 . com o seguinte cadastro abaixo relacionado :

- 3/0139/001, com área de terreno de 7.744,00 m^ correspondente aos 

lotes “A... T”, da quadra 15, com área construída de 2.738,38 m^ localizado 

à rua Minas Gerais n° 16-38, bairro Jd. Carvalho/Jd. Cruz. Do Sul, com valor 

venal anterior de R$ 6.371.332,04.

Dito imóvel foi reavaliado pela Secretaria de Obras, tendo sido 

atribuído o valor de R$ 4.903.000,00, sendo retificado posteriormente para 

R$ 4.900.000,00(quatro milhões e novecentos mil reais).
o

(Essas informações foram passadas via telefone pelo sr. Marcos Milano da PPl, em i'azâo 

da urgência do pedido e de não tennos o processo em mãos).

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente.

fíaiiJtKi ü!)s Psireifa tà
RteVftBWfejáíAlilEsSfíWlfi»

Bauru, 30 de Dezembro de 2021.



TERCEIRO TABELIÃO DF. NOTAS E DE PROTESTO 
DE LETRAS E TÍTULOS DE ÜAURU - SP 

Dem.?deç M.irio Ctsfro • TabíílijoTiSllKtO
TahuAo

.n «rwtf «WVtW

Wt-''
■;

'è
, “PRA|>

V /V

op^'’içTo amigável que a empresaEscritura de transmissâi-' por de^.
CONSTRUTORA LTl‘A”, ^az ao “(ViUíür IPIO DE BAURU”, na forma abaixo.:iái

•-f■o 3
V p•>ifS

i 'Lí SAIBAM quantos esta virem qüe aos 30 (TRINTA) dias do mês de DEZEMBRO^ 
ano 2.021 (DOIS MIL E VINTE ÍE UM), nesta cidade e comarca de Bauru. EstadoA^e 
Sâo Paulo da RKpL.ülica Federativa do Brasil, neste Tabelionato, sito na Prapa 
Rodrigues de Abreu, n». 4-28. Centro, CEP: 17015-240, perante mim ALCEDIR 
MUSSATO, Substituto do Tabelião, que esta digita e ao final subscreve partes en^e-. 
si justas e contratadas, a saber: de um lado, como OUTORGASTE.i 
TRANSMITENTE. a empresa, “PRATA CONSTRUTORA LT^”, com sede npsta 
cidade, na Rua Xingú, n°. 4-21, Higienópolís (CEP 17013-023), inscrita no CNPjy^^' 
46.138.251/0001*38, com seus atos constitutivos consolidados através do j 

i instrumento particular de alteração de contrato social, firmado nesta cidade, aos i 
10/05/2016, registrado na JUCESP n°. 205,733/16-5, arquivado neste Tabelionato. J 
na pasta 34. ordem 014, neste ato representada por seu sócio administradot/ 
ÉRICO DE OLiVEIRA BRAGA, bras'ieiro casado, engenheiro civil, nascido aos 
29/11/194&, portador da cédula de identidade RG 4.777.568-SSP/SP. inscrito no

residente nesta cidade, na rua Major

<<■.

\

‘íi M

m
s.*1J

a"F-

\íía

'iOS h
Wl'

CPF/MF n°, 436.992.518-53. domir.iiiadL
Fraaa 4-114, Jardim Estoril II (CEP i70iu-C^0), nos termos da cláusula décima, 

É parágrafo primeiro, do supracitado instrumento particular de alteração de contrato
de outro lado. como OUTORGADO

•L'

social, já aníeriormente mencionado; e
ADQUIRENTE, o “MUNICÍPIO DE BAURU” (Prefeitura Municipal de Bauru), com 
endereço para a Praça das Cerejeiras, n°, 1-59, CEP: 17014-500, inscrito no 

isi CNPJ/MF n*’. 46.137.410/0001-80, neste ato, representado pelo senhor Secretário 
W Municipal dos Negócios Jurídicos, GUSTAVO RUSSIGNOLl BUGALHO, brasileiro, 

soiteiro nascido aos 23/03/1982, portador da cédula de identidade RG n°, 
25.454.814-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n“. 301.981.118-00, domiciliado e 
residente nesta cidade, na rua Ruy Mendes de Rosis, n°. 1-175, Apto. 14, CEP. 
17012-636, contato; 16-98124-6812. nomeado pelo Decreto Municipal n°, 15.203, 
de 01 de janeiro de .2021, arquivado neste Tabelionato, na Pasta de Ofícios

sob ordem 006, Os presentes são identificados pelos

■St;

1/ :
:

^;'.f

fjf-f.: recebidos em 2021.
documentos apresentados e mencionados, do que dou fé. E, pela outorgante 
transmíteníe, pi.íi r>pu sócio admintnir.jdor, me foi dito o seguinte: que é legítima 
proprietária do FRKUIO COMERCIAL, com a área total de 2.738.38mT sob NT,.1_6j 
38. DA RUA MINAS GERAIS, é seu respectivo terreno, correspondente a QUADRA 
_______ DO LOTEAMENTO DENOMINADO “VILA JARDIM CRUZEIRO DO SULT,
nesta cidade, municipiõ, comarca e 2^ Circunscrição Imobiliária de Bauru, com a
área de 7.744,00111=*, medindo 88,00 metros em cada uma das quatro faces, 
perfeitamente descrito e caracterizado na matricula adiante mencionada; cadastrado 
na Prefeitura, no .íetor 3, quadra 0139, lote 001, com o valor venal para o presente 
exercício de R$6.371,369,21; e, foi havido, nos termos da matrícula 40.516, du 2^. 
Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca; que este imóvel se acha livre e 
desembaraçado de todos e quaisquer ônus, reais, fiscais ou de qualquer outro 
embaraço e foi, pelo Município de Bauru, declarado de utilidade pública, pelo 
Decreto Municipal n°. 15.789, de 20/12/2021, publicado no Diário Oficial de Bauru.

I
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de São Pauio

•»'
aos 23/12/2021, autorizado ainda a desapropriação conforme Processo 
Administrativo n». 173.785/21, Ap. 163.434/21 (capa), cuja área destina-so a 
atender a Secretaria Municipal da Educação: que em razão do acordo ajustado 
(termo n°. 2,465/21) e firmado em 23/12/2021, eia ouíorgante. faz por esta escritura 

melhor forma de direito a transmissão deste imóvel, ao outorgado adquirente, 
no início qualificado, mediante a indenização convencionada de R$4.900.000,00 
(quatro milhões e novecentos mil reais), do qual, R$29,051,05 (vinte e nove mil,

\ i-jj cinquenta e um reais e cinco centavos), serviu para pagamento de débitos
'/ tributários municipais; e o restante, R$4,870,948,95 (quatro milhões, oitocentos e

< setenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), recebe 
neste ato, por intermédio do cheque n°, 901188, emitido contra à agência local da 
Caixa Econômica Federal S/A (Ag. 0290). pelo que dá quitação, e ao adquirente.

' cede e transfere, todo o direito, ação, domínio e posse, que tinha e exercia sobre o 
imóvel transmitido para que dele use, goze e livremente disponha como seu que fica 
sendo de hoje em diante, obrigando-se ela outorgante, por si, ou sucessores, a, em 
qualquer tempo, fazer esta transmissão sempre boa, firme e valiosa, respondendo 

{ pela evicção de direito, na forma da lei. Em cumprimento ao disposto na Lei 
7.433/85, regulamentada pelo Decreto 93,240/86. as partes apresentam e declaram 
sob responsabilidade civil e penal, o seguinte; a) - Certidão de propriedade com 
negativa de ônus e alienações, do inteiro teor da matricula retro, expedida pelo 2°. 
Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca, que fica arquivada neste Tabelionato, 

pasta 379, ordem 005; b) - Certidão negativa de tributos municipais, emitida 
eletronicamente sob n°, 2474016, em 14/12/2021. que fica arquivada neste 
Tabelionato, na pasta 037, ordem 160, b) - Certidão negativa de débitos 
trabalhistas, emitida eletronicamente pela Justiça do Trabalho (certidão n®, 
55428944/2021). em 01/12/2021, válida até 29/05/2022, que fica arquivada na pasta 
106, ordem 120; c) - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo 
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Procuradoria 

( Gerai da Fazenda Nacional, emitida às 13:07:51 do dia 13/08/2021, válida até 
09/02/2022, que fica arquivada na pasta 036, ordem 152; e) - Consulta à central

da OUTORGANTE, no site

rsi:Y
e naLí

. Tl*/

\
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í

na
/

\

/

de indisponibilidade de bens, em nome
www.indisponibilidade.org.br, não encontrando nenhuma ocorrência, conforme

30/12/2021 às 07:15:07. código HASH:
' feb4.6b31.66e7,527f,af8e.385d,65cf,5251.43d1.881f; 0 - A outorgante. por seu 

sócio administrador, declara não existirem em trâmite, quaisquer feitos ajuizados, 
fundados em ações reais ou pessoais reipersecutórias sobre o imóvel transmitido: e, 
Sf/ - O outorgado, por seu representante legal, declara que tem pleno conhecimento 
da Lei 7.433/85, regulamentada pelo Decreto 93.240/86, e que a ouíorgante 
apresentou as certidões nela exigidas, de cujos teores tem pieno e inteiro 
conhecimento, as quais estão em seu poder. Finaimente, pelo outorgado 
adquirente, por seu representante legal, me foi dito que aceita esta escritura em 
todos os seus expressos termos. Isenta do recolhimento do I.T.B.I., nos termos da 
legislação municipal, A presente transação foi lavrada em conformidade com o 
Decreto Municipal e do termo de acordo referidos, ficando uma cópia dos mesmos 
arquivados junto com a certidão da matrícula. (Operação imobiliária comunicada à

i, ■ ■
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mC o oTERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO 
DE LETRAS E TÍTULOS OE BAURU - SP 

Demades M.irlo C.mio - Tabelião A.«s«^Kau< MâAJÉMkrsBC«i6o
TAUUM) •5

Receita Federal). As partes autorizam e requerem iodos os atos necessários oii., ||
■ í 1 convenientes para o registro deSta escritura, nos termos do artigo 213. incisos e II, ^ ^

* da Lei Federal 6.015/1973. alterada pela Lei Federal 10.931/2004, |
pelo Provimento CGJ 2/2005. Assim o disseram, do que dou fe, lavrei esta 
a qual feita e lhes sendo lida em voz alta, acharam-na em tudo conforme e de 

acordo com o que haviam entre .si previamente convencionado, 
espontânea vontade, sendo solicitado entre as partes a dispensa das testemunha^

Ü oara este ato Paga a presente: R$8.785,44, ao Tabelião. R$87,85 de Contribuiç|ó
I de Solidariedade às Santas Casas; R$421.70 ao Ministério Público, e R$175 70 je 

p imposto Municipal, totalizando. R$9^70,69. Selos devidos sâo isentos^ Eu _ 
li (ALCEDIR MUSSATO). ^ubstitutP^ Tabelião, digitei, f®

m assino em público e rasa.íaa) ERICO DE OLIVEIRA BRAGA CUSTEO
II RUSSIGNOLI BUGALHOy^r%stemunho (sina! público) da yerdade. (a) ALCEl^K 
js MUSSATO - SubstitutX^7'9^e>‘âo, NADA MAIS. Traslada,da em s^ida. nest^

mesma data. Eu, (ABCEDIR MUSSATO), Sub^Mb1o Tabeliao.
■') digitei conferi e asíino eSe traèlado, o qual é a cópia fiel do aídjxáje lavrado nesta
■' Serventia, lançãío às páginas Ó02/004. do livro de notas n®. :I257, peio que porto-

me por fè, subscrevo e assino em público e raso.
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REPÚBLICA FEDEMTIVA DO BRASIL 

Estado de São Pauio
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Prefeitura Municipal de Bauru

RUA ARAÚJO LEITE, 17-47-CEP 17015-341 - CENTRO - FONE (014) 3235-1450

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

transação; 2038971/2021Documento emitido eletronicamente. Número da 

Número do Processo: 137785/2Ü21

Razao Social/Nome PRATA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF 46.138.251/0001.38 Crc: 103200 Situação-Ativo 

Inscrição Esíadual/RG
Endereço 17013-023 • rua xingu, 421

Bain-o Higienópolis Cidade Bauru Estado sp

;RTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações coihidas 
tributos municipais, a j sistema de controle de

existência de débitos em relaçao ao cadastro acima discriminado.
em

Relação de Tributos 

Tributo
IMPOSTO PREDIAL

Exercício Fiscal
2021

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos PESSOAIS íPOR rpp/rwDn 

•issão deste documento. ' sejam apurados postenormente à

Certidão Emitida em: 28/12/2021 

Prazo de validade; 06 meses

__________________ __ (Lei 4571 de 25/08/2000)

® 1^^^ informação quanto a manutenção da condição de 
seguinte página da Internet: http8://virww.bauru.sp.gov.br/

Identificação 2038971

Número da Certidão: 2038971/2021 

Controle: 103200

não devedor poderá ser verificada na

Chave validação:

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ
este documento.

Página 1 de 1



Prefeitura Municipal de Bauru

RUA ARAÚJO LEITE. 17-47 - CEP 17015-341 - CENTRO - FONE (014) 3235-1450

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 2988/2021

Cem 3893o ^ InscrMunlcipal 3893 Situação: Ativo
Razao Social PRATA CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ / CPF 46.138.251/' J01.38 

Inscrição Estadual/RG
Endereço 17013-023 - RUA XINGU, 4-21 

BaiiTo BAIRRO AL' O HIGIENOPOLIS Cidade BAURU Estado SP

CERTIFICAMOS.. P3'’a os devidos fins, de acordo
tributos municipais, a Inexistência de colhidas em nosso sistema de controle de 

débitos municpaisem relação ao cadastro acima discriminado

Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores 
documento.

ao cadastro acima 
fica ressalvado o direito da Fazenda 

que sejam apurados posteriormente à emissão deste

Certidão Emitida em: 28/12/2021 

Prazo de Validade: 06 meses 

Lei N° 4571 de 25/08/2000

Identificação 2038942 
Número da Certidão: 2988/2021 
Controle; 3893

condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte

Chave validação;

ATENÇÃO; Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.



Prefeitura Municipal de Bauru

RUA ARAÚJO LEITE, 17-47 - CEP 17015-341
- CENTRO - FONE (014) 3235-1450

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Número da transação: 2983/2021Documento emitido eletronicamente

Inscnçâo 30139001 IdFisico 35049 Situação-Ativo

CERTIFICAMOS... ^ . Psra os devidos fins. de acordo
tributos municipais, a inexistência de débitos

emissão deste

Certidão Emitida em: 28/12/2021 

Prazo de Validade: 06 meses

Lei N° 4571 de 25/08/2000

xr;sr.r.5r=.7sr*""'“" não devedor poderá ser verificada na seguinte
Identificação 2038937 
Número da Certidão; 2983/2021 
Controle: 35049 Chave validação;

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ
este documento.



>

Escritura de transmissão por desapropriação amigável que a empresa, “PRATA 
CONSTRUTr''^.A LTDA”, faz ao “MUNICÍPIO DE BAURU”, na forma abaixo.

do ano 2.021(__) dias do mês deSAIBAM quantos esta virem que aos 
(DOIS MIL E VINTE E UM), nesta cidade e comarca de Bauru, Estado de São 
Paulo, da .Republica Federativa do Brasil, neste Tabelionato, sito na Praça 
Rodrigues de Abreu, n®. 4-28, Centro, CEP: 17015-240. perante mim ALCEDIR 
MUSSATO, Si :,-.tituto do Tabelião ^ue eríc digita e ao final subscreve partes 
entre si, justas e contratadas, a saber, de um lado, como OUTORGANTE 
TRANSMITENTE. a empresa, ‘ PRATA CONSTRUTORA LTDA”, com sede 
nesta cidade, na Rua Xingú, n“. 4-21, Higienópolis (CEP 17013-023), inscrita no 
CNPJ n®. 46.138.251/0001-38, com seus atos constitutivos consolidados 
através do instrumento particular de alteração de contrato social, firmado nesta 

.'U5/2016, registrado na JUCESP n®. 205.733/16-5, arquivadocidade, aos
neste Tabelic.,-. ’o. na pasta 34, ordem 014, neste ato representada por seu 
só'^"'i domini- rt :-'dor, ÉRICO DE OLIVEIRA BRAGA, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, nascido aos 29/11/1949, portador da cédula de identidade RG 
n®. 4.777.568-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n^ 436,992.518-53, domiciliado e 
residente nr cidade, na rua Major Fraga, n^ 4-114, Jardim Estoril II (CEP 
17016-03^', r -- termos da cláusula décima, parágrafo primeiro, do supracitado 
instrumento particular de alteração de contrato social, já anteriormente 
mencionado ■; de outro lado, como OUTORGADO ADQUIRENTE, o 
“MUNICÍPIO DE BAURU” (Prefeitura Municipal de Bauru), com endereço para 
a Praça das Cí.-iejeir3S, n®. 1-.53 CEP: 17014-500, inscrito no CNPJ/MF n°. 
46.137.410/0'.-) feste ato, 'f ' .^<jentb.do pelo senhor Secretário Municipal

GUSTAVT RUSSIGNOLI BUGALHO, brasileiro.

I o

dos Neqóc'f-t. . Jrk.uos, 
soittiio, nascido 23/03/1?a p<víaaor da cédula de identidade RG n°. 
25,454 8 I4-3-SSP/3P, inscrito no CPF/MF n°. 301.981.118-00, domiciliado e

C ,

residente nesta cidade, na rua Ruy Mendes de Rosis, n°. 1-175, Apto. 14, CEP: 
17012-636. co.iinlo. 16-98124-6812, nomeado pelo Decreto Municipal n®. 
15.203, de 01 ie janeCo de 2021, arquivado neste Tabelionato, na Pasta de

2021, sob ordem 006. Os presentes são identificados 
pelos aocn apresentados e mencionados, do que dou fé. E, pela
outorgante transmitente, por seu sócio administrador, me foi dito o seguinte: que 
é legítima proprietária do PRÉDIO COMERCIAL, com a área total de 
2.738,38m*

rec':-

N®. 16-3E. DA RUA MINAS GERAIS, e seu respectivo terreno. 
:i QUADRA N®. “15”. DO LOTEAMENTO DENOMINADO

. 'i,

corre^p , '
“VILA JARDIM CRUZEIRO DO SUL", nesta cidade, município, comarca e 2® 
Cii'cunscrk.:i'’ ..lobiliáha de Bauru, com a área de 7.744,00mC medindo 88,00 
metros em cada uma das quatro faces, perfeitamente descrito e caracterizado 
na matrícula ' -a : :-ncionad-! iastrado na Prefeitura, no setor 3, quadra

..^re^^nte exercício de R$6,371.369,21; 
■ j.j 3, do 2°. Oficial de Registro de

li alor vei
'.f•^•.■lus da '. • í’i.

0139, lote 00;
e, foi heíVi'.
Imóveis desta .an-?: qu.: c . • k ó se acha livre e desembaraçado de 
todos e quaisquei ôno« reais, fiscais ou de qualquer outro embaraço e foi, pelo

t



Município de Bauru, declarado de utilidade pública, pelo Decreto Municipal n®. 
15.789, de 20/12/2021, publicado no Diário Oficial de Bauru, aos 23/12/2021 
autorizado ainda a desapropriação conforme Processo Administrativo n°. 
^3.785/21, Ap. n°. 163.434/21 (capa), cuja área destina-se a atender a 
Secretaria Municipal da Educação; que em razão do acordo ajustado e 
firmado em 23/12/2021, ela outorgante, faz por esta escritura e na melhor forma 
de cfireito a transmissão deste imóvel, ao outorgado adquirente. no inicio 
qualificado, mediante a indenização convencionada de R$4.900.000,00 (quatro 
m^ilhoes e novecentos mil reais), que recebe neste ato, por intermédio do

____ emitido contra á agência locai _____ (Ag. _
quitação, e ao adquirente, cede e transfere, todo o direito

_), pelo que dá
.. , , ação, domínio e

posse, que tinha e exercia sobre o imóvel transmitido para que dele use, goze e
livremente disponha como seu que fica sendo de hoje em diante, obrigando-se 
ela outorgante, por si, ou sucessores, a, 
transmissão sempre boa, firme e valiosa

em qualquer tempo, fazer esta 
, ^ . respondendo pela evicçâo de direito

na forma da lei. Em cumprimento ao disposto na Lei 7.433/85, regulamentada 
pelo Decreto 93.240/86, as partes apresentam e declaram sob responsabilidade 
civil e penal, o seguinte: a) - Certidão de propriedade 
e alienações, do inteiro teor da matrícula retro

com negativa de ônus
D • * . . . expedida pelo 2°. Oficial do
Registro de Imóveis desta Comarca, que fica arquivada neste Tabelionato, na
pasta ------ , ordem ____ ; b) - Certidão negativa de tributos
emitida eletronicamente sob n®. 2474016, em 14/12/2021.
neste Tabelionato, na pasta____. ordem____
débitos trabalhistas, emitida eletronicamente

municipais, 
que fica arquivada 

; b) - Certidão negativa de
/ Justiça do Trabalho
(certidão n . 55428944/2021), em 01/12/2021, válida até 29/05/2022 que fica
arquivada na pasta 106, ordem 120; c) - Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
Uniao, expedida pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do

Fazenda Nacional, emitida às 13:07:51 do dia 
13/08/2021, valida ate 09/02/2022. que fica arquivada na pasta 036, ordem 152-

^ 'fidisponibilidade de bens, em nome da
OUTORGANTE, no site www.indisponibilidade.orQ.br nâo encontrando
nenhuma ocorrência, conforme pesquisa, a saber:____, código HASH-
- A outorgante, por seu sócio administrador, declara não existirem em trâmite 
quaisquer feitos ajuizados, fundados em ações reais ou pessoais 
reipersecutórias sobre o imovel transmitido; e, g) - O outorgado, por seu 
representante legal, declara que tem pleno conhecimento da Lei 7 433/85 
regu^mentada pelo Decreto 93.240/86, e que a outorgante apresentou as 
certidões nela exigidas, de cujos teores tem pleno e inteiro conhecimento, as 
quais estão em seu poder. Finalmente, pelo outorgado adquirente 
representante legal, me foi dito que aceita esta escritura 
expressos termos. Isenta do recolhimento do I.T.B.I., nos termos da legislação 
municipa. A presente transação foi lavrada em conformidade com o Decreto 
Municipal e do termo de acordo referidos, ficando uma cópia dos mesmos 
arquivados junto com a certidão da matrícula. (Operação imobiliária comunicada 

Receita Federal). As partes autorizam e requerem todos os atos necessários

, por seu 
em todos os seus

http://www.in


ou convenientes para o registro desta escritura, nos termos do artigo 213, 
incisos I e II, da Lei Federal 6.015/1973, alterada pela Lei Federal 10 931/2004 
regulamentada pelo Provimento CGJ 2/2005. Assim o disseram, do que dou féi 
lavrei esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta 
tudo conforme e de acordo

acharam-na em 
o que haviam entre si previamente 

convencionado, firmando-a de livre e espontânea vontade, sendo solicitado 
entre as partes a dispensa das testemunhas para este ato. Paga a presente: 
R$8.785,44, ao Tabelião, R$87,85 de Contribuição de Solidariedade às Santas 
Casas, R$421,70 ao Ministério Público, e R$175,70 de Imposto Municipal 
totalizando, R$9.470,69. Selos devidos sâo isentos. Eu,
(ALCEDIR MUSSATO), Substituto do Tabelião, digitei, conferi, dou fé 
subscrevo e assino em público e raso.

com

ERICO DE OLIVEIRA BRAGA

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO

Em testemunho da verdade.

ALCEDIR MUSSATO
Substituto do Tabelião



l

3°. TABELIÃO DE NOTAS DE BAURU/SP
Praça Rodrigues de Abreu, n°. 4-28 - centro 

Fone: (014) 3235-8999

ALCEDIR MUSSATO
Substituto do Tabelião

Residência: rua Abrahão Rahal, n°. 2-61 - Aeroporto 
fone: 3224-3542 

celular: 9771-4268 
email: alcedir@3tabe!iao.com.br

ORÇAMENTO PARA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO:

fprocesso: 173,785/21. Ap. 163.434/21) 

OUTORGANTE TRANSMITENTE: PRATA CONSTRUTORA LTDA.

ADQUIRENTE: MUNICÍPIO DE BAURU.

Valor da desapropriação: R$4.900.000,00

Valor venal: R$6.371.369,21.

ESCRITURA: R$9.470,69.

Bauru/SP, 29 de dezembro de 2.021.

(a)

ALCEDIR MUSSATO
Substituto do Tabelião

!

I


