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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 05 de outubro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

Câmam Mu iicipal de B,1uru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 6 OUT. 2018 

EN1RAJA 
Hora~..::>(a)l::§~~_.,. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n' 101/18, que altera a Lei 
Municipal nº 6.768, de 29 de março de 2.016, que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa 
DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime de Concessão ireito Real de Uso. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL. 
P/ leitura no Expediente 
da SeSSllo Ordinálo 
dia.y~ 10 / 1 
em, J OI 

ROBUSSOLA 
!DENTE 

ANEXOS: cópia da Lei Municipal nº 6.768116. 6931117. Ata do Cadem, 
Concessão nº 1.246116 e minuta de adilamento do termo de concessão. 

da empresa, Termo de 
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PROC. N•,_1~g~g.fr.J...!.1~ R':;::::::.t< 
FOLHAS ~ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 101118 
Altera a Lei Municipal nº 6. 768, de 29 
de março de 2.016, que autorizou o 
Executivo a destinar uma área de 
terreno à Empresa D ELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO L TDA em 
regime de Concessão de Direito Real 
de Uso. 

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

Art. 1 º 

Art. 2° 

A Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março de de 2.016, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

I - O caput do art. 1° passa a ter a seguinte redação: 

''Art. 1° Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO L TDA, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 
USO de uma área localizada no Distrito Industrial IV, com a seguinte 
descrição:" (NR) 

II - O art. 3º acrescido de dois parágrafos, passa a ter a seguinte redação: 

''Art. 3º 

§ 1º 

A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data da publicação da Lei Municipal nº.6.768, de 29 de março de 
de 2.016 e concluí-las no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 
respeitados ·OS planos aprovadós pelo Conselho de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - CADEM e observadas' as normas urbanisticas 
fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento . 

A presente concessão poderá ser outorgada pelo prazo de 1 O (dez) anos. 

§ 2° Fica a concessionária obrigada a instalar na área concedida, um painel de no 
mínimo 2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da 
empresa, o número da Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área 
concedida, a metragem da área a ser construída, a data do início e término da 
obra determinada pela lei." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUN!b~ DE~ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
05, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei 
que altera a Lei Municipal nº 6. 768, de 29 de março de 2.016, que autorizou o Municfpio a destinar um terreno sem 
benfeitorias, cadastrado no setor 04, quadra 2161, lote 07 no Distrito Industrial IV, com 1.200,00 metros quadrados, 
em regime de Concessão de Direito Real de Uso à empresa DELITEL TELECOMUNICAÇÃO L TDA. 

Todavia, a empresa encontrou dificuldades para o término das obras no prazo estabelecido em lei, 
requerendo sua prorrogação. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda em 
conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Municipal - CADEM analisaram o novo cronograma de 
obras e as razões expostas pela Concessionária, deferindo seu pedido. 

Assim a presente alteração se faz necessária, a fim de que a empresa possa terminar a obra que ja 
se encontra em estágio avançado, acompanhando o novo cronograma apresentado. 

Também, aproveitamos o ensejo, para adequar a legislação conforme a atual lei de concessões 
municipais, a Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017. 

Nesse sentido, alteramos o prazo de conclusão das obras para mais 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir da nova legislação e por fim, alteramos o prazo da própria c cess o para IO (dez) anos, de acordo com o art. 
14 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017. 

Destarte, pela relevância provação do projeto em questão. 

Atenciosas saud es, 
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P. 58.408114 

PREFEITURA MU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.768, DE 29 DE MARCO DE 2.016 
Autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno à Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime 
de Concessão de Direito Real de Uso. 

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

Art. l º 

Art. 2º 

Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA pelo 
prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área 
localizada no Distrito Industrial IV, com a seguinte descrição: 

Setor 04, Quadra 2161, Lote 07 Distrito Industrial IV. 

Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 02, da Rua João Batista Ghiselli, esquina com a Rua 
Acácio Pereira, correspondente a totalidade dos lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 e 22 da Quadra 24 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado -
Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru - SP, medindo 71,00 metros de frente, confrontando 
com a referida Rua João Batista Ghiselli, 22,00 metros do lado esquerdo de quem da via pública 
olha para o imóvel, confrontando com a Rua Acácio Pereira, com a qual faz esquina, existindo 
entre as citadas vias públicas uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14, 13 metros; 40,00 metros do lado direito, confrontando com os lotes 06 e 
23; 7 J ,00 metros nos fundos confrontando com a Rua Rubens Garcia, quarteirão 02, lado par, 
esquina com a citada Rua Acácio Pereira, existindo entre as citadas vias públicas uma curva de 
concordância com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros, encerrando uma área de 
3.165,24 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme Matrícula nº 118.830 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se 
caracterizado pelo desenho SP nº 5831 e avaliado por R$ 126.610,00 (cento e vinte e seis mil, 
seiscentos e dez reais) . 

A área descrita no artigo l º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e exclusivamente para a 
construção e implantação de uma Empresa de Montagem de Container para Telecomunicação, 
instalação e manutenção elétrica, obras de alvenaria, comércio varejista de material elétrico, obras 
de instalações elétricas em construção e instalação de outros equipamentos. 

Parágrafo único. Fica a concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da publicação desta lei 
para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas. 

Art. 3° A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da 
publicação desta lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, respeitados os 
planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM e observadas 
as nonnas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 2,00 (dois) 
metros quadrados onde deverá constar o nome da Empresa, o número da Lei que autorizou a 
Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a ser construída, a data do início e 
término da obra determinada pela lei. 

Art. 4° O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores detenninará a rescisão do contrato, com a 
restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas 
pela concessionária, independentemente de notificação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.768/16 

Ar!. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de março de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENA TO CELSO BONOMO PURINI 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 13.762/I7 

I=.:· '1~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017 
Estabelece normas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda quanto à Cessão de Direito Real de 
Uso de imóveis do Município de Bauru e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 I da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

Art. 2º 

Fica criado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda um serviço virtual, 
'"on line", para fins de registro e tramitação de processos de interessados em conseguirem direito real de uso 
de imóveis do Município de Bauru situados nas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda publicará chamamento público 
através de editais no Diário Oficial Municipal, durante 06 (seis) dias alternados, com no mínimo 60 (sessenta) 
dias de prazo a contar da primeira publicação para ciência daqueles que queiram instalar empresas em 
imóveis do Município, indicando detalhadamente quais imóveis estão disponíveis para concessão e se 
necessário mencionando o tipo de atividade preferencial a se instalar no local, evitando·se possíveis choques 
com atividades já instaladas nas imediações. 

Parágrafo único. Dependendo do interesse e da grandeza da ãrea de terra a ser disponibilizada para direito real de uso a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda poderá mandar publicar o 
chamamento público por edital, uma só vez, em jornal de grande circulação local e estadual. 

Art. 3° As solicitações serão efetuadas de forma virtual, "on line", única forma de inscrição, devendo a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda efetuar protocolos com numeração sequencial. 
visando transparência e fácil acesso ao andamento dos procedimentos por parte dos interessados nos imóveis, 
municipes e autoridades em geral. 

Art. 4º Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual uon line" os 
documentos próprios de seus sócios e de diretores todos digitalizados. 

§ l º Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5° 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios; 
cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal; 
certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas; 
compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação de 
outros empregos mencionando os prazos para tanto; e 
previsão de geração de tributos municipais. 

Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 

a) cadastro da pessoa tisica junto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros 

demonstrar situação regular de residência no país; e 
c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. 

Em casos excepcionais devidamente justificados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda poderá solicitar a apresentação de outros documentos que entender indispensáveis para a 
instrução do procedimento. 

Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de fonna virtual "on line" os seguintes 
documentos: 

a) cadastro da pessoa tisica junto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
e) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no país; e 
d) serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.931/17 

Art. 6° 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 7º 

Art. 8º 

Art. 9° 

Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta, caso em que justificarâ os motivos da 
escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 03 (três) 
anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município, segundo o número 
de pontos constantes do anexo I, que faz parte integrante desta Lei, cujos critérios serão analisados pelo 
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM). 

As empresas serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de 
pontos e em caso de empate entre duas ou mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa 
(ME) e na falta desta a empresa de pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2.006. 

Em caso de empate em número de pontos, segundo consta do anexo 1, entre duas ou mais micro empresas 
(ME) e na falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas a classificação se fará por 
sorteio para o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, lavrando-se termo em até 60 
(sessenta) dias que será publicado no Diário Oficial Municipal. 

Do ato de classificação caberá recurso terminativo com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência ou notificação da parte desclassificada. 

O deferimento dos requerimentos de direito real de uso de imóveis do Município, deverá atender ordem 
cronológica de protocolos e quando isto não for possível, os motivos deverão ser explicados pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda cujo ato será publicado no Diário Oficial 
Municipal. 

Todas as solicitações de áreas públicas serão concedidas depois de avaliação por parte do Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), para quem serão enviados todos os atos do procedimento. 

Nas leis de concessões de áreas do municfpio para empresas coletivas ou individuais, constarão as exigências 
a serem cumpridas pelos concessionãrios, os prazos para o cumprimento das obrigações assumidas e em caso 
de inadimplemento a retomada do imóvel, independentemente de qualquer interpelação ou aviso prévio, sem 
indenização por parte do Municipio, sejam as benfeitorias até então realizadas úteis ou necessárias. 

Parágrafo único. Assinado termo de concessão as benfeitorias/construções a serem implementadas no imóvel deverão ter seu 
início no prazo máximo de 90 (noventa) dias, cujas obras deverão estar concluídas no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, passando a concessionária a pagar desde então o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, telefone, manutenção e limpeza da área tisica 
do imóvel e outras taxas que por ventura possam incidir sobre o imóvel, correrão por conta exclusiva das 
empresas concessionárias, arcando essas, inclusive, com a realização de obras de infraestrutura para as suas 
instalações. 

As concessionárias ficam obrigadas a apresentar os comprovantes dos pagamentos das obrigações constantes 
no artigo anterior, sempre que for exigido pelo Município, sendo ainda as concessionárias responsáveis por 
eventuais perdas e danos que possam ser causados a terceiros e ao patrimônio público. 

São obrigações a serem cumpridas pelas concessionárias e que obrigatoriamente constarão da lei ou do 
contrato a ser firmado o seguinte: 
1- Não paralisar as atividades da empresa. por período superior a 03 (três) meses, após o inicio 

operacional da mesma, exceto se devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal; 
II - Não ceder, nem tampouco transferir ou alienar a qualquer título o imóvel no todo ou em parte, 

durante a vigência do prazo de concessão de direito real de uso que será de 10 (dez) anos após 02 
(dois) anos estabelecidos para as construções tisicas das empresas, salvo se a cessão, transferência 
ou alienação constar de avaliação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
(CADEM), bem como autorização expressa do Prefeito Municipal; 

Ili - Não alterar a destinação do imóvel e nem modificar a finalidade empresarial para a qual houve a 
concessão; 

IV - Estar em dia com as devidas aprovações necessárias ao funcionamento da empresa perante órgãos 
públicos ou não; 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.931/17 

V - A qualquer tempo ou no mínimo a cada 12 (doze) meses, será realizada avaliação do cumprimento 
das obrigações constantes desta Lei ou contrato de concessão firmado; 

VI - Os impostos municipais, estaduais ou federais inerentes ao imóvel e atividades das empresas 
coletivas ou individuais concessionárias, serão de responsabilidade única e exclusiva destas durante 
o período que durar a concessão ou após eventual doação do imóvel aos interessados; 

VII - Manter, desde sua instalação, pelo menos 70% (setenta por cento) de seu quadro funcionando e 
composto por pessoas residentes no rnuniclpio de Bauru, exceto no tocante àquelas funções que 
exijam mão de obra especializada não disponível no município; 

VIII - As concessionárias deverão prestar contrapartida ao Município ao receberem a concessão de terra 
nua. consistente em 20% (vinte por cento) do valor venal do imóvel em obras públicas definidas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Turismo e Renda, ou efetuar depósito 
do numerário correspondente no Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura 
para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços; e 

IX - Quando se tratar de concessão de área contendo benfeitorias, as concessionárias deverão prestar 
contrapartida ao Município consistente em 40% (quarenta por cento) do valor venal da terra e das 
benfeitorias, segundo avaliações efetuadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, cujos 
valores estabelecidos serão depositados no Fundo Municipal de Aquisição de áreas e Obras de 
Infraestrutura para aplicação nas suas cidades industriais, comerciais, atacadistas e de serviços 
arcando as concessionãrias desde então com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Art. 13 No caso de encerramento das atividades ou transferência da titularidade de pessoa jurídica para pessoa 
jurídica dentro do prazo de 10 (dez) anos, a empresa com autorização expressa da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON) e do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal (CADEM), poderá transferir a área concedida ou doada para terceiro desde que autorizada pela 
Câmara Municipal. 

Parágrafo único. No caso de transferência a empresa alienante poderá exigir indenização da adquirente pelas benfeitorias 
edificadas, cabendo ao Município. a título de ressarcimento por conta do alienante, 10% (dez por cento) do 
valor venal do terreno para cada ano que restar para 'completar o prazo de 10 (dez) anos. 

Art. 14 Vencido o prazo de 10 (dez) anos da concessão de direito real de uso, cumpridas as exigências desta, tanto 
para as concessões já realizadas como as por vir a realizar, o Município poderá transferir definitivamente o 
imóvel através de doação, com despesas de escritura e registro de responsabilidade exclusiva dos donatários. 

Art. 15 Os processos fisicos em tramitação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Turismo e 
Renda deverão ser encerrados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta lei. 
com deferimento ou não das concessões solicitadas até 31 de dezembro de 2.016 . 

Art. 16 

Art. 17 

As despesas decorrentes serão suportadas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 27 de junho de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO FOGOLIN 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

D ANILO AL T AFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXOI 

1 - GERAÇÃO DE EMPREGOS: 

Até 10 empre•os 03 oontos 
De 11 a 20 emoreoos 10 oontos 
De 21 a 50 emoregos 20 nontos 
De 5 l a 100 empregos 30 nontos 
De 1O1 a l 50 emore•os 40 oontos 
Acima de 150 emoregos 50 pontos 

11- FATURAMENTO PREVISTO PARA OS PRIMEIROS 03 (TRÊS) ANOS: 

Até R$ 50.000,00 mensal O l oonto 

• De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 mensal 05 nontos 
De R$ 200.000,0 l a R$ 500.000,00 mensal 10 nontos 
De R$ 500.000,01 a R$ 1.500.000,00 mensal 15 oontos 
Acima R$ 1.500.000,0 l mensal 30 oontos 

III - NATUREZA DA MA TÉR!A PRIMA: 

Orii!.inária do municioio 08 nontos 
Originária do Estado de SP 05 oontos 
Originária dos demais Estados 03 oontos 
Originãria do Exterior 01 oonto 

IV - VALOR DE INVESTIMENTO: 

Até R$ 50.000,00 Ol nonto 
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 05 oontos 
De R$ 200.000,0 l a R$ 400.000,00 lO oontos 
De R$ 400.000,0l a R$ 800.000,00 I 5 nontos 
Acima R$ 800.000,0 l 30 nontos • V -CONTRAPARTIDA: 

Proieto de caoacitacão de emorego e renda lO nontos 
Programa de inovacão e tecnológica 05 oontos 
Particinacão comunitária e ou social 03 pontos 
Parceria oúblico-orivada em benfeitorias oara municioio 01 nonto 
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CADEM - CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Bauru, 13 de junho de 201 
Ata n!! 06/2018 

Estiveram presentes na reunião os seguintes membros: SEDECON: C.IESP: Domingos 
Malandrino, SEBRAE: Wilson Nishimura; SEPLAN: Luciana Ferreira; SEMMA: Marta 
Ribeiro Alves Cezar; Sindicato dos Empregados do Comércio: Edson Quintiliano; ACIB: 

Rui Rocha 

Justificaram a ausência os representantes: Sr. Gino Paulucci, Conselheiro Titular da 

CIESP; Jorge Abranches e Rafael Lima, titular e suplente da SAGRA. 

Faltaram e não justificaram as ausências, os conselheiros das seguintes entidades·: 

• 1. Palavras Presidente do CADEM 

Edital de Chamamento Público para divulgação de áreas disponíveis para Concessão 

de Direito Real de Uso de Imóveis do Município situados nas Cidades Industriais, 
Comerciais, Atacadistas e de Serviços, conforme estabelece a Lei 6.931, de 27 de 
junho de 2017 publicado em Diário Oficial dia 10/04/2018 e encerrado em 
20/05/2018. 

Conclusão: os conselheiros deliberaram não ser necessano a apresentação 
diretamente ao conselho de nenhum empresário, quando julgarem necessário farão a 
solicitação à SEDECON . 

• 2. Em Tramitação na Câmara Municipal 
·.Projeto de Lei nº 105/17, que revoga o inciso VII do art. 2!! da Lei nº 5198, de 22 de 

outubro de 2004, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cidades 
Industriais, Comerciais, Atacadistas e de ServiÇos, define competências e atribuições 
de seus órgãos controladores e dá outras providências. 

3. PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
3.1- DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA 
Processo:58408/2014 

AREA DE ATUAÇÃO: atividades de telecomunicações 
ANO DE FUNDAÇÃO: 19/10/2009 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2161, LOTE 07 DISTRITO INDUSTRIAL IV 

LEI DE CONCESSÃO: 6768/2016, 29 de março de 2016 

SITUAÇÃO: A empresa Delitel Telecomunição era uma das empresas do Distrito IV 

·~~. ~~~! 

, 
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estava com a área. invadida e, por isso mesmo, não conseguiu cumprir. os prazos 

estabelecidos pela respectiva lei de concessão. A empresa solicita pedido de 

prorrogação de 02 anos logo após a desocupação do distrito e apresenta cronograma 

físico-financeiro à página 302 do processo. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e sugerem a 
prorrogação de prazo de 2 anos a partir da publicação da lei de prorrogação e 
acompanhamento pela SEDECON do cumprimento do cronograma de obra anexado 

a o processo. P ROC. Nli __ :_,;;:....i.!~.J.L..,,__.,. 

FOLHAS 
4. APROVAÇÃO DE PROJETO 
4.1 SVL COMÉRCIO E INDUSTRIAL LTDA EPP 

PROCESSO: 8894/2018 
ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 
IDENTIFICAÇÃO: Rua· Domingos Biancardi, Parte do lote C; quarteirão 02, lado ímpar; 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/ esquina com a Rua José Fortunato Molina. (SETOR 03, 
QUADRA 1248, LOTE 08) 
SITUAÇÃO: Empresa SVL Comércio e. Indústria LTDA ~ EPP apresenta projeto para 

regularização de um galpão industrial, com taxa de ocupação de 0,41%, conforme 
projeto aprovado pela SEPLAN e anexo· ao processo .. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e frente a afirmação do 
representante da SEDECON de que o fiscal esteve ha empresa e constatou que a obra 
está terminada e de acordo com o proJeto ·em anexo, concordam com o pedido de 
aprovação do projeto de regularização. " 

S. DOAÇÃO DEFINITIVA 
5.1 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA 
PROCESSO: 51721/2017 

ÁREA DE ATUAÇÃO: transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 
ANO DE FUNDAÇÃO: 16/10/2003 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2129, LOTE Ó3, DISTRITO INDUSTRIAL Ili . 
METRAGEM: ll.998,02m2 

SITUAÇÃO: a empresa Transportes Translovato protocolou, em setembro de 2017, 
pedido de doação definitiva da área que ocupa no Distrito Industrial Ili. Tendo em 
vista que o prazo de 10 anos se encerraria em dezembro de 2017, segui-se orientação 
no verso da página 32 do processo a qual dizia passar pelo CAD°EM após dezembro de 
2017. Assim, após entrega de todos os documentos, foi realizada vistoria em 
27 /04/2018, a qual com fotos e relatório anexo ao processo, confirma que a empresa 
está em atividade regular conforme projeto de construção aprovado. Agora, pedido 
de doação definitiva segue para anuência do CADEM. 

CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e concordam 
doação definitiva. 
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' IPRDC.Ni 
6. PRORROGAÇÃO DE PRAZO . . FOLHAS 
6.1 IRMÃOS QUESSADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

PROCESSO: 25215/2011 
ÁREA DE ATUAÇÃO: fabricação de produtos e embalagens de metal 
ANO DE FUNDAÇÃO: 28/04/1984 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03, QUADRA 1021, LOTE 03 DISTRITO INDUSTRIAL 1 

METRAGEM: 8.959,41 m2 

SITUAÇÃO: empresa Irmãos Quessada Indústria e Comércio LTDA EPP protocolou, em 
07de maio -de 2018, pedido· de prorrogação de mais 02 anos para termino da 
construção. Justifica pelo fato de ter financiado equipamento, páginas 17 a 22 do 
processo 55257 /2017 anexo ao capa. Vistoria realizada também em 07 de maio de 
2018 informa que obras estão cerca de 80% concluídas e de acordo com o projeto 
aprovado pela SEPLAN. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e para poder deliberar sobre o pedido 
de prorrogação de prazo do término da obra, solicitam a entrega da cópia da planta aprovada e 
cronograma físico-financeiro onde conste o término da obra até dezembro de 2019 . 

7. ANUÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE ÁREA 
7.1 AGROPASTORIL DOS POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA 
PROCESSO: 43182/2009 (J.C SANTO ANTÔNIO LTDA)" 
ÁREA DE ATUAÇÃO: armazenagem, comercialização e distribuição de derivados de 
cachaça e produtos agropecuários 
ANO DE FUNDAÇÃO: 21/05/1984 
IDENTIFICAÇÃO: Rua Ronise Mota Pegoraro, Lote 04, Quadra 1, DISTRITO 
INDUSTRIAL Ili 
SITUAÇÃO: empresa Agropastoril dos Poções e Participações LTDA solicita anuência 
para uso da área doada à J.C Santo Antônio para desenvolver as atividades de 
armazenagem, comercialização e distribuição de derivados de cachaça e produtos 
agropecuários. Apresenta comunicado de aquisição da área e documentação da 

empresa, assim como apresentação de seus produtos a partir da página 300 do 

processo: . . . 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e pedem que seja 
descrito de forma analítica qual atividade será exercida no local, juntar expectativa de 
geração de empregos e faturamento e apresentar contrato social onde conste a 
inclusão da atividade de fabricação de água ardente. 

8. DOAÇÃO DEFINITIVA 
8.1 BAURU STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 
PROCESSO: 19076/2007 
ÁREA DE ATUAÇÃO: Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 
ANO DE FUNDAÇÃO: 12/07/1993 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2335, LOTE 01 E SETOR 04, QUADRA 2336/~~ 
01 NO DISTRITO INDUSTRIAL"lll o <Ã_ rL\ y 

(>- \ ~ '\ )fJyt-, 
1 
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METRAGEM: SETOR 04, QUADRA 2335, LOTE 01 - 2.071m2 (construído 814m2
) e 

SETOR 04, QUADRA 2336, LOTE 01~12.851,29m2 (co~struído 2.644,88~2) 
Lei de concessão: 5504, de 05 de dezembro de 2007 
SITUAÇÃO: A empresa Bauru Street Indústria e Comércio LTDA EPP solicitou em 04 de 

maio de 2018 doação definitiva das duas áreas que ocupa no Distrito Industrial Ili. 

Informam que por se tratar de atividade que necessita de espaço para circulação de 
máquinas e caminhões não é possível construir 40% da área. Vistoria realizada em 
12/06/2018 atesta que a empresa funciona normalmente nos dois lotes e que a 
construção segue projeto aprovado pela SEPLAN. · 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação e aprovam por 6 votos a 

1 a doação definitiva com base unicamente no artigo 12 da lei 5198/2004, e 
acordado que para as próxima análises de doação definitiva que envolverem 
empresas com projeto aprovado de área construída infe ·ar a 40% se·a apr sentado o 

· processo de aprovação de projeto. PROC. Ni_-!..~~1..Lí.1-.f.=,...j 
FOLHAS 

09. DOAÇÃO DEFINITIVA 
,__ -

09.1 LUME LIGHT PRO ATIVA IND. COM. DE LUMINOSOS 
PROCESSO: 4763/2007 
ANO DE FUNDAÇÃO: 13/11/2006 
IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04, QUADRA 2329, LOTE 01 DIST.RITO INDUSTRIAL Ili 
METRAGEM: 4.484,32m2 

SITUAÇÃO: Correção da ATA anterior onde foi. ln.formado que a doação definitiva seria 
dos lotes 01 e 02 da quadra 2329 do setor 04, quando na verdade trata-se apenas do 
lote 01 da quadra 2329 do setor 04 DISTRITO INDUSTRIAL Ili com 4.482,33m 2

, 

conforme lei de concessão nQ 5.529, de 28 de dezembro de 2007. 
CONCLUSÃO: os conselheiros tomaram ciência da solicitação da SEDECON e 
concordam com a correção da ATA. 

CONFIRMAÇÕES DO RECEBIMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 

10 - Todas as entidades foram convocadas por meio eletrônico sobre a realização da 
Reunião Ordinária do CADEM, a ser realizada em 13/06/2018 às 15h na Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, Rua Virgilio Malta nQ 17-06 . 

. 11 - A Presidente. ressaltou a neces~idade da justificativa na convocação. em caso 
de não comparecimento. Agradeceu a presença e a participação de todos os 
Conselheiros, dando por encerrada a reunião. 

;Y/faJÜl4 
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Sindicato do 

Rafael Rosalin 

Vice Presidente 

Augusto Cesar Buenoa__Bamr------.. 

Sindicato do ntabilistas 
/ 
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Delitel 

DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. 
Rua Floresta nº 10-30, Vila Fonnosa, CEP: 17020-030 
Te!. (14) 3277-7057 - FAX (14) 3204-7057 

A Sua Senhoria, a Sr. Aline Prado Fogolin 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
Prefeitura Municipal de Bauru 

Ref: Ofício SEDECON nº 097/2018 

A DELITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., empresa de direito 
privado, inscrita sob o CNPJ 11.331.575/0001-53 e ÍE nº 
209.438.710.100, com sede na Rua Floresta nº 10-30, Vila 
Formosa, CEP 17020-030, na cidade de Bauru/SP, em atenção ao 
Oficio supra, apresenta Cronograma físico-financeiro das obras, 
conforme solicitado. 

Bauru, 16 de 

DIRCEU 
Direto 

.• 
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DEllTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. 
Rua Floresta nº 10-30, Vila Formosa, CEP: 17020-030 
Tel. ( 14) 3277-7057 - FAX (14) 3204-7057 

FASE 1 - Primeiro ano (após ~ 

liberação do pedido de 
prorroga'<;ãó de prazo ) 

Prof .ssionais envolV1dos 

Eng. Cr1-;;-1-
/Eletnr,1sta Dept. 

/eletronico I Engenahria 
Mecanico 

Ter.nices nrJel 1, Dept. 
2 ,3 e 4 lnfraesuutura 

1 PRDC. NI 
FOLHAS 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Previsão de Atividades 

1- limpeza da area / conserv<1çãp 

2- nivelamento planaltimetlico 

Previsilo de 
Investimento 

R$ 1.450,QO 

R$ 6.259,00 

3- Fechamento perimetral R$ 32.630,00 

4 - padrão d~ energia (pedido de ligação) R$ 16.700,00 
5- lnstaJações agua/esgoto /pluviais R$ 19.250,00 

6 ·iluminação externa. ,' R$ 23.600,00 

7- instalação de unidade operacional R$124.000,00 

8 - migração unidade fabril 10 % R$ 48.600,00 

9 - migração unidade fabril 1.5 % R$ 25.000,00 

10 ·migração unidade fabril, 1.8 % R$ 23.600,00 

11 - migração unidade fabril 20 % R$ 15.300,00 

12 · migração unidade fabril 25 % R$ 11.250,00 

13 - migração unidade fabril 30 % R$ 19.425,00 

14 - migração unjdade fabril 35 % R$16.100,00 

15 - migração unidade fabril 40 % R$14.780,00 

l

i 16 · migração unidade fabril 45 % R$ 21 .000,00 

17 - migração unidade fabril 50 % R$ 25.350,00 
1---------·'------+------~~---·----~--1-------4--'--...__ ......... --I 
[

" FASÇ <: • Sogun~o ano (..i_>~s 
liberação do pedido de atividades 

• prorrogação de pra:z:o} 

~~-~------;-----------------+-----'----+---------~ 
1 B -construção de rampas e Docas 1 Pmfissiona1s envolvidos 

r·~~~,1 ---j-------- ---------1----- --+------'-'----i 
/Elet.'icista 

/11letro.1.co I 
Meca!1ico 

Oept. 
Engenahna 

2B • Cobertura Aerea de estoque - R$ 55.000,00 

-·--· --------!----- - ------- -------- 1---- -----1-.,.......,._ ___ _ 
3B · Construção estufa materias leves R$ 64.200,00 em execução ' 

! 1 
. 5B ·Construção estufa materiais pesados R$ 38.250,00 

1 

4B - Construção area de s!lcagem R$ 16.700,00 

1 

1 1-----6_B_-_M_ig._r_aç_ão_ u_nld_· _ad_e_f_a~bn_·1_5_5_% _ _ _ -i.-~-R_S_9_.2_5_o.~--·~;..:;j.;:..;c:::.;;:.;.;;~ 
Tecrncos 1wel 1, I Oept. 7B · Migração unidade fabril 60 % R$ 124.000,00 

l
i '1 ·

3 ~ 4 

1

. Infraestrutura r----8_B_·_M_ig __ r_a_ção_ u_n_ld_ad_e_ f_a_bn_·1_6_5_% _ _ :---+--R_s_1_9_.4_2_0._o_o_+-.......:=~=-'E?'>'i-':'::'---1 
9B • Migraç.ão unidade fabril 70 % R$ 26.790,00 

1 O -B - Migração unidade fabril 80 % R$ 23.600.00 

-~,l~___..__.._-~~=--.J.. 

DELITEL TELECOM~~A 
Eng.• Oirc'u s· Rodrigues 

Direto Ger~l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 58.408/14 l=: ?J:JJ~§ 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE ADITAMENTO, 
RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONCESSÃO Nº 
1.246/16 FIRMADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A EMPRESA 
DELITEL TELECOMUNICAÇÃO L TDA 

Pelo presente instrumento e, na melhor forma de direito, em que 
são partes, o MUNICÍPIO DE BAURU, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A doravante 
denominado CONCEDENTE e do outro lado a Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA, nesse ato representada por seus sócios DIRCEU 
DA SILVA RODRIGUES e FABIANE SILVA RODRIGUES DE 
SOUZA, todas as partes já qualificadas no instrumento original, 
considerando a Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março de 2016 e a Lei 
Municipal nº , resolvem celebrar este instrumento particular de termo 
de aditamento, retificação e ratificação ao Termo de Concessão nº 1.246/16 
firmado aos 29 dias do mês de março de 2016, mediante as seguintes 
cláusulas e condições que, mutuamente, se outorgam e prometem cumprir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DOS PRAZOS DE INCIO E TÉRMINO DAS OBRAS 

1.1 Devido a necessidade de prorrogação do prazo de conclusão de 
obras, conforme novo cronograma apresentado pelo CONCESSIONÁRIO e 
aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
CADEM, mediante expressa autorização da Lei nº __ de _ de 
_____ de 2018, o item 2.2 da Cláusula Segunda do Termo de 
Concessão de Direito Real de Uso nº 1.246/16 passa a ter a seguinte 
redação: 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONCESSIONÁRIA 

2.1 (. .. ) 

6 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

2.2 Fica obrigada, ainda, a iniciar 
as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
Lei Municipal nº 6. 768116 e concluí-las no prazo de 24 
(vinte e quatro) meses a contar da publicação da Lei nº 
, respeitados o projeto de construção e o cronograma 
de obras juntados no Processo Administrativo nº 
58.408114. 

2.3 ( .. ) 

2.4 (..) 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO PRAZO DA CONCESSÃO 

2.2 - Em razão da Lei Municipal nº 6.931117, artigo 14, a Cláusula Terceira 
do Termo de Concessão de Direito Real de Uso nº 1.246/16 passa a ter a 
seguinte redação: 

"CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO DA 
CONCESSÃO: 

a) A Concessão de Direito Real de Uso é outorgada 
pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da 
publicação da Lei Municipal nº 6. 768116, permitida a 
prorrogação de prazo a critério do CADEM e 
autorizada por lei; 

b) A concessão será revogada uma vez verificado o 
desvio de finalidade ou a não utilização da área, com a 
devolução da mesma com todas as benfeitorias nela 
introduzidas, independentemente de indenização; 

c) Após 10 (dez) anos da presente concessão, 
cumpridas as ex1gencias desta, a empresa 
CONCESSIONÁRIA poderá receber em doação a 
área descrita na cláusula primeira, conforme a Lei 
6.931, de 27 de junho de 2017." 

7 
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PREFEITURA MUNI CIP A 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA RATIFICAÇÃO 

3 .1 As partes ratificam as cláusulas do acordo ora aditado, que não 
foram especificadamente retificadas pelo presente instrumento. 

E, por estarem, assim, ajustados e contratados, assinam o presente em 02 
(duas) vias de igual teor e para um mesmo fim, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Testemunhas: 

Bauru, __ de _______ de 2018 . 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 

Concedente 

DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA 

Concessionária 

1. ______ _ 2. ---------
Nome/RG: Nome/RG: 

8 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO N' 1.246/16 
PROCESSO N' 58.408/14 

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 
USO, QUE O MUNICÍPIO DE BAURU FAZ À 
DELITEL TELECOMUNICAÇÃO L TDA. 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis o MUNICÍPIO DE BAURU, com 
sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, inscrito no Ministério da Fazenda, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
sob n' 46.137.410/0001-80, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO 
MENDONÇA, doravante denominado CONCEDENTE e de outro lado a empresa DELITEL TELECOMUNICAÇÃO 
LTDA, doravante denominada CONCESSIONÁRIA, com sede nesta cidade de Bauru - SP, na Rua Floresta, nº 10-30, Vila 
Formosa, inscrita no Ministério da Fazenda, como pessoa jurídica, com CNPJ sob nº 11.331.575/0001-03 neste ato 
representada por seus sócios, Sr. DIRCEU DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade, expedida pela SSP/SP, com RG nº 9.828.389 e inscrito no Ministério da Fazenda, como pessoa tisica, sob nº 
004.780.418-10 domiciliado nessa cidade de Bauru - SP, onde reside na Rua Fuas de Mattos Sabino, nº 5-10, Jardim 
Aeroporto e a Sra. FABIANE SILVA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, empresária, portadora da cédula de identidade, 
expedida pela SSP/SP, com RG n' 26.738.577-8 e inscrita no Ministério da Fazenda, como pessoa tisica, sob n' 392.728.058-
56, domiciliada na cidade de Fartura - SP, onde reside na Rua Marechal João Batista de Mascarenhas de Moraes, nº 3-78, 
Colina Verde, com suporte no parãgrafo 2º do artigo 68 da LOMB, combinado com a Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março 
de 2.016, tem como justa e contratada a Concessão de Direito Real de Uso da área descrita na Cláusula Primeira, observadas as 
condições seguintes: 

l. l. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso do imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: 

Setor 04, Quadra 2161, Lote 07 Distrito Industrial IV. 

Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 02, da Rua João Batista Ghiselli, esquina com a Rua Acácio 
Pereira, correspondente a totalidade dos lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21e22 
da Quadra 24 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta 
cidade de Bauru - SP, medindo 71,00 metros de frente, confrontando com a referida Rua João Batista 
Ghiselli, 22,00 metros do lado esquerdo de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com a 
Rua Acácio Pereira. com a qual faz esquina, existindo entre as citadas vias públicas uma curva de 
concordância com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros; 40,00 metros do lado direito, 
confrontando com os lotes 06 e 23; 71,00 metros nos fundos confrontando com a Rua Rubens Garcia, 
quarteirão 02, lado par, esquina com a citada Rua Acácio Pereira, existindo entre as citadas vias públicas 
uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14, 13 metros, encerrando uma 
área de 3.165,24 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme Matrícula nº 118.830 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se 
caracterizado pelo desenho SP nº 5831 e avaliado por R$ 126.610,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e 
dez reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

2. l. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a utilizar o imóvel recebido em concessão para a construção e 
implantação de uma Empresa de Montagem de Containers para Telecomunicação, instalação e manutenção elétrica, obras de 
alvenaria, comércio varejista de material elétrico, obras de instalações elétricas em construção e instalação de outros 
equipamentos. 

2.2. Fica obrigada, ainda, a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data da 
publicação da lei autorizadora e conclui-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, respeitados o projeto de construção 
e o cronograma de obras juntados no Processo Administrativo nº 58.408/14. 

2.3. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 2,00 (dois) 
metros quadrados onde deverá constar o nome da Empresa, o número da Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área 
concedida, a metragem da área a ser construída. a data do início e término da obra determinada pela lei. 

2.4. Fica vetado à CONCESSIONÁRIA ceder ou transferir a terceiros o imóvel objeto desta concessão. 
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Ref. TC nº 1.246/16 

'PRDC. NI 
FOlHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA CONCESSÃO 

3.1. A Concessão de Direito Real de Uso é outorgada pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, pennitida a 
prorrogação de prazo a critério do CADEM e autorizada por lei. 

3.2. A concessão será revogada uma vez verificado o desvio de finalidade ou a não utilização da área, com a 
devolução da mesma com todas as benfeitorias nela introduzidas, independentemente de indenização. 

3.3. Após o término do prazo e estando concluídas as obras, a empresa CONCESSIONÁRIA poderã, através de 
autorização legislativa, receber em doação a área descrita na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA: DA POSSE 

4.1. O CONCEDENTE transfere neste ato à CONCESSIONÁRIA toda posse que dispunha sobre a área descrita 
na Cláusula Primeira, obrigando-se a beneficiária a zelar por ela como se titular do domínio fosse. 

4.2. Revogada a concessão, a ârea será restituída ao CONCEDENTE, independentemente de qualquer 
providência judicial ou extrajudicial, concedendo-se à CONCESSIONÁRIA o prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação 
do imóvel. 

CLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO 

5.1. Como remuneração pelo uso da área, a CONCESSIONÁRIA recolherá aos cofres públicos municipais, no 
ato da assinatura do presente Termo, uma parcela única de 20 (vinte) UFIR's ou índice equivalente. 

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO 

6.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor 
e efeito, o qual. depois de lido e achado confonne, foi assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo relacionadas. tudo para 
que produza seus efeitos juridicos e legais . 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

DIRCEU SILVA RODRIGUES 
DELITEL TELECOMUNICAÇÃO L TDA 

CONCESSIONÁRIA 

F ABIANE SlLV A RODRIGUES DE SOUZA 
DELlTEL TELECOMUNICAÇÃO L TDA 

CONCESSIONÁRIA 

NOME: 
RG: 

2 
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CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

recesso o Vereador: 

de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CpRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

de 2018. 

LUIZ e/os .'ÍÍÕilJGÜES BARBOSA 
Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
24 de outubro e 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relator 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
24 de outubro de 2018 . 

TO MEIRA 

Membro 
OLOQUETE 



• 

• 

\. 

~âmam~Jtrl!!#!: • 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: , 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

30 de outubro de 2018. 

LUIZ Cm:TAZINI 
Relator 
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SAO PAULO 

• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
30 de outubro de 2018. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

R,?Arwo P. layJe re 

ERTOMEIRA 

C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

• quanto a sua normal tramitação. 

• 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

RI 

Sala das Reuniões, em 

31 de outubro de 2018. 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

• hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
31 de outubro de 2018 . 

()..A()-.., o.. ni L-v 

CHIARA RANIE 1 BASSETTO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 05 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 06 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 12 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

~~~-Âh~ 
RONALDO JdSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7249 
De 13 de novembro de 2018 . --

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

Altera a Lei Municipal nº 6768, de 29 de março-d~ 2016, que 

autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno â 
Empresa DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime de 

Concessão de Direito Real de Uso. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

A Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março de de 2.016, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

1 - O caput do art. 1° passa a ter a seguinte redaçao: 

"Art. 1° Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL 
DE USO de uma área localizada no Distrito Industrial IV, com a 
seguinte descrição:" (NR) 

li - O art. 3° acrescido de dois parágrafos, passa a ter a seguinte redaçao: 

'Art. 3° A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data da publicaçao da Lei· Municipal nº 
6.768, de 29 de março de de 2.016 e conclul-las no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) meses, respeitados os planos aprovados 
pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM e 
observadas as normas urbanlsticas fixadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento. 

§ 1 º A presente concessao poderá ser outorgada pelo prazo de 1 O 
(dez) anos. 

§ 2º Fica a concessionária obrigada a instalar na área concedida, um 
painel de no mlnimo 2,00 (dois) metros quadrados onde deverá 
constar o nome da empresa, o número da Lei que autorizou a 
Concessao, a metragem da área concedida, a metragem da área a 
ser construida, a data do inicio e término da obra determinada pela 
lei." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

ALEXS AN 
P. 

VI DA SILVA 
1º Se etário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~M~~ 
RONALDO J~~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.PM. 196/18 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7249 

7250 

7251 

7252 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6768, de 29 de março de 2016, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno á Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime de Concessao de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que cria um cargo de Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços - Contador, no quadro permanente de cargos efetivos 
da Fundaçao de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV; 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6722, de 29 de março de 2016, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa KIT 
SERVICE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO L TDA, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que concede isenção parcial sobre o valor do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU para clubes 
sociais, recreativo ou desportivo. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçao e apreço. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Presid te 

Oflclo PM. 1%Jlg Protoco70--\õM~-· . --:...:.._:.--,.-
pag 5JVJM) nodla...1.LJ..J.L.J_l_~ _ i 

~~i..'~ ! 
RONALDO ill'StscHIAVONE 

Chefe do Serviço de Procedimentos leglslatlvos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU :=~· 

OF. EXE N' 411/18 
P. 58.408/14 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 13 de novembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei n' 7.141/18, que altera a Lei Municipal nº 
6.768, de 29 de março de 2.016, que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime de Concessão de Direito Real de Uso. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

CLOD 

1 
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P. 58.408/14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.141. DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Altera a Lei Municipal nº 6. 768, de 29 de março 
de 2.016, que autorizou o Executivo a destinar 
uma ârea de terreno à Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso. 

-~ 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

A Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março de de 2.016, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

1 - O capul do art. 1 º passa a ter a seguinte redação: 

11Art. Iº Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa DELITEL TELECOMUNICAÇÃO 
LTDA, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma ârea localizada no 
Distrito Industrial IV, com a seguinte descrição:" (NR) 

II - O art. 3º acrescido de dois parágrafos, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 3° 

§ !º 

§ 2º 

A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da publicação da Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março de de 2.016 e 
concluí-las no prazo mâximo de 48 (quarenta e oito) meses. respeitados os planos 
aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM e 
observadas as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

A presente concessão poderâ ser outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos. 

Fica a concessionária obriga a stalar na ârea concedida, um painel de no mínimo 
2,00 (dois) metros quadra s on e deverá constar o nome da empresa, o número da 
Lei que autorizou a Con ssão, metragem da ârea concedida, a metragem da área a 
ser construída, a data d início e érmino da obra determinada pela lei." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na 

Bauru, 13 de novem o de 2.018 . 

E RADO FOGOL!N 
SECRETÁRIA DE DESENV VIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

Cumprlda1 a1 cxlgóncias legais 
encaminha·se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bau•u • .J.J. ... J ... ~ • .f.:J .. 1.8 .... 
Ol•olo•la d• Ap~1•gisl•tlvo 




