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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N" 425/19 
P. 22.736/11 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legistauvo 

1 2 NOV. 1019 

ENiRA~;>. 
Hora \o~ (a) 

V 

Bauru, 07 de novembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excel' eia o Pr ·eto de Lei n" 103/19, que autoriza o 
Executivo a transferir uma área de terreno da Empresa EL RONJL R PAROS EM SISTEMAS ELÉTRJCOS 
LTDA ME para a Empresa TECFAG - COMÉRCIO E JMP•o.H::.,,.,:e-,'\n1~MÁQUINAS EIRELI EPP. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 

· DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

À 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Se~são Ordinária do 
dia 
em, 

Anexos: Matrícula nº 88.089, Oficio da empresa Eletronil Reparos em · tema Elétricos Ltda ~Iteração on(ratual 
da empresa E/etronil Reparos em Sistema Elétricos Ltda, Certidão de O o Sr. rdo Lanzetti. /. 347 do 
processo administrativo, Relatório de vistoria jls. 353/354 do processo administrativo, CNPJ da empr sa Tecfag 
Comércio e Importação de Máquinas Eire/i, FI. 380 do processo administrativo, Ata nº 04/19 do Cade , Fls. 381, 
386 e 390 do processo administrativo, Alteração contratual da empresa Tecfag Comércio e Importação de Máquinas 
Eire/i, Leis Municipais nºs 5.198/04, 6.931/17, 6./ 14/11 e 6.429/13 e Minuta de Termo de Concessão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO D E LEI Nº 103/19 
Autoriza o Executivo a transferir 
uma área de terreno da Empresa 
ELETRONIL REPAROS EM 
SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA 
ME, para a Empresa TEC~ AG -
COMERCIO E IMPORTAÇAO DE 
MÁQUINAS EIRELI EPP. 

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

Art. !º Fica o Executivo autorizado a transferir a uma área de terreno localizado no Distrito Industrial III da empresa 
ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA ME, para a empresa TECFAG -
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP, correspondente à Matricula nº 88.089, do 2° 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, com a seguinte descrição: 

Setor 04, Quadra 2327, Lote OI - Distrito Industrial III. 

Imóvel correspondente ao lote sob nº 01 da Quadra sob letra N do loteamento denominado Distrito Industrial 
III, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 21,81 metros de frente 
confrontando com a Rua 12, quarteirão 02, lado ímpar, 17,08 metros do lado direito de quem da via pública 
olha para o imóvel, confrontando com a Rua 03, com a qual faz esquina e existindo entre estas vias uma 
curva de desenvolvimento de 14,13 metros; 17,08 metros do lado esquerdo, confrontando com a Rua 14, com 
a qual também faz esquina e existindo entre estas vias também uma curva de desenvolvimento de 14,13 
metros, e 39,81 metros nos fundos, confrontando com o lote 02, encerrando uma área com 1.003,3612 metros 
quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru confonne Matrícula nº 88.089 
do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4709 e 
avaliado por R$ 30.100,84 (trinta mil, cem reais e oitenta e quatro centavos). 

Art. 2º A Concessionária obriga-se a destinar a área descrita no art. lº única e exclusivamente para a instalação de 
sua empresa de comércio, importação e exportação de máquinas de embalar e suas respectivas peças e de 
serviços de manutenção e reparação de máquinas e 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 sucede em todos os direitos e deveres oriundos da concessão originária, autorizada pela Lei 
Municipal nº 6.114, de 13 de setembro de 2.011, inclusive na continuidade do prazo da concessão para 
pleitear a doação da área. 

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 e a metragem 
da área concedida. 

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

Art. 5° Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.114, de 13 de setembro de 2.011 e nº 6.429. de 04 de novembro de 
2013. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
07, novembro 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei que, uma 
vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a transferir um terreno localizado no Distrito Industrial IH, totalizando 1.003,3612 
metros quadrados, da empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA ME, para a empresa TECF AG -
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP. 

A área, identificada pela Matrícula nº 88.089 do 2° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, foi 
objeto de Concessão para a empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA ME, através da Lei 
Municipal nº 6.114, de 13 de setembro de 2.01 L 

A empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS L TDA ME, pretende a transferência dos 
seus direitos para a empresa TECFAG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP, o que é permitido pelo 
art 13 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, desde que aprovado pelo CADEM - Conselho de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal, pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - SEDECON, e pela 
Câmara Municipal, sucedendo a empresa em todos os diretos e deveres da anterior. 

A empresa TECFAG · COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP realiza atividades de 
importação, comércio e exportação de máquinas de embalar e suas peças, além de serviços de manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos, atividades permitidas nos Distritos Industriais do Município, confonne Lei Municipal nº 5.198, de 22 
de outubro de 2.004. 

A empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LIDA ME, cumpriu com a sanção do 
pagamento em ressarcimento ao Municipio de Bauru pelo tempo restante prazo de 10 (dez) anos entre a Concessão e a 
Doação, conforme parágrafo único do art. 13 da Lei Municipal nº 6.931 e 2 de junho de 2.017, cujo valor· pago deverá ser 
revertido ao Fundo Municipal dos Distritos Industriais. O titular da past de Dese volvimento Econômico, Turismo e Renda e o 
Conselho Municipal, CADEM, não se opuseram à transferência. _../----._ 

Assim, apresentamos este Projeto 
concessão anterior . 

Destarte, pela relevânci 

ara a empresa sucessora e a revogação da 

to em questão. 

'itílv1rr', /'',f ••• ·:,1•,r .. •···-1 '· "" '~. : 
' f 1 :f""' 1....,' ,,.,,1..,.v,.,. 1' ,,.'!q•,,;._, : .• '. 

Encam· t!wt i:_.- Crnnf:.:5ts 1.fo: 
•--•·-· ... F .. ~> '" 

. --··---..... -~ .. --.... -, .. --_,. 
__.;==:,,é~~~-·----------------
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Bauru, 12 de março de 2019. 

À 

SEDECON 

Prefeitura Municipal de Bauru 

Nesta 

Assunto: Transferência de área 

Prezados Senhores, 

PRIMEIRO T BELIÃO E NOTAS E DE PROTESTO 1 
DE ETRAS E ÍTULOS DE BAURU 
DClll avJ.uoo CCMHUIQUIIWfflat>All• 

i\-~r.dad~,_;a.J,l7-COD:3--- _ _:_ __ 
e 2019 ' Selg(s) AA424056 

Através desta, vimos solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Bauru, para transferir os 

direitos da área concedida à empresa ELETRONIL - Reparos em Sistemas Elétricos Ltda., _:CNPJ 

00.877.827/0001-88, através da lei Municipal 6.114, de 13 de setembro de 2011, localizada"ãRua 

lracema Cândida Posca, 1-150, no Distrito Industrial Ili, Setor 04, Quadra 2327, lote 01, para a 

empresa TECFAG-Comércio e Importação de Máquinas EIRELI EPP, CNPJ 14.050.364/0001-90. 

Esclarecemos que a ELETRONIL - Reparos em Sistemas Elétricos Ltda. cumpriu todas as exigências 

contidas na lei, estando disposta a pagar pelo valor restante para o término dos 10 anos de 

concessão, para que a referida área fique desimpedida para destinação a terceiros, conforme 

preconiza a legislação vigente. 

Atenciosamente, 

ELETRONIL-REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA. 

CARLOS CAMARGO 

. 1/:ilí:.~ 
CR5TI~x__;" 

~~, 

~~fa 
TECFAG - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUI AS EIRELI EPP 
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FOLHAS Ml/J 
J , 

ELETRONIL REPAROS EllJ:S-18-TEMAS ELETRICOS LTDA" 

CNPJ 00.877.827/0001-88 
-- - .J--

6ª At 1::E~Ü_ç_;\_O _CDNT~ êr-TJAL 
Pelo presente instrumento particular e ri~- _me_lhor :f0m1e -de .:J:i:eft;i; EDUARDO LANZETTI, brasileiro, 
casado, empresário, portador do RG nº 16.155.401-5 SSP-SP e do CPF nº 032.289.548-03 residente e 
domiciliado á Rua Luiz de Souza nº 7-37, Parque Roosevelt, CEP: 17064-437 e CARLOS CAMARGO, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 14.806.005-5-SSP-SP e do CPF nº 046.641.298-31, 
residente e domiciliado à Rua Araucária nº 1-101, Núcleo Residencial Perdizes, CEP: 17024-480, ambos 
na cidade de Bauru, Estado de S.ão Paulo, únicos componentes da sociedade de responsabilidade limitada, 
denominada "ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA", conforme contrato 
social registrado na JUCESP sob nº 35213397870 em 20/10/1995, e alterações posteriores sendo a última 
registrada sob nº 310.560/14-7 em 15/08/2014 inscrito no CNPJ/MF 00.877.827/0001-88 com sede a Av: 
Octavio Mangabeira nº 4-56,Vila Coralina, CEP: 17030-022 na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, 
justo ~:cornbinad9 alterá-lo novamente pelas cláusulas_ e condições seguintes: ; -::--· e'.- . :, ~e'. ,;- ? f, _, .. 

CLÁUSULA PRIMEIRA · . -. - . . : · .. 

A sociedade altera ·seu objeto social de instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
elétricos, e materiais elétricos em geral, comércio de materiais elétricos para: instalação, manutenção e 
reparação de máquinas e equ_ipa,mentos elétricos, . materi_ajs .. elétricos em geral, comércio de 

materiais elétrico,s e serviços especializados pará co_nstrução \ifi!;' ;_iL-\Ll_í"lú_(/l. ''>i:lE}JJ .. :, ·:,,.:: 

CLÁUSULA SEGUNDA'.: •. : , .. ,: :·: :.~c;_5,,;;.n3 ,a:· i,k,.,. 

Em vista das modificações orá ajustadas,' CONSOLIDA~E ô 'contrate\' s'oblal 'e,.hlUrfi?õé'~:ipi'istÍ:tíõifs, 
comaseguinteredaçãci: · ·' -· ·_- ,. · · .. ;,,,_-,, '--:;.- ·, ·.·:p ,-· ,:r. ·.'l'i-' n'· "•í61.-,,l! /:':._:_ 

I) Da composição social. denominação, sede e"iluração · ' l'''" '-, :·:- 1 --ii< ·. 

ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA 

A sociedade é composta pelos sócios EDUARDO LANZETTI, brasileiro, casado, empresário; portador 
do RG nº 16.155.401-5 SSP-SP e do CPF nº 032.289.548-03, residente e domiciliado á·Ru,a Luiz.de 
Souza nº 7-37, Parque Roosevelt, CEP: 17064-437 e CARLOS CAMARGO,_. brasilçir9, s:mpresário, 
portador do RG nº 14.806.005-5 SSP-SP e do CPF nº 046.641.298-31, residente e do'miciliácfo à Rua 
Araucária nº 1-101, Núcleo Residencial Perdizes, CEP: 17024-480, an1bos na cidade. de; Ball,l\u1 ,Estado de 
São Paulo. 

Art. 1° - A sociedade tem o tipo jurídico de Sociedade Empresária_Limitada; c0n1.a denominação 
social ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS Ll'DA,, .COJll $e.,,kJ.Av .. Octavio 
Mangabeira nº 4-56, Vila Coralina, CEP: 17030-022, na cidade de Ba:t\rii,)isfü.dd'.d,ili·S,~ó;'~álilo; Jfódendo 
abrir e fechar filiais em qualquer parte do território naciona), tji.~diante autori~ção d'o's·_sõ~iôs. '· . . 

· · · · ··. , . , , · ., , . . , ', t.• ,f ·\ ti,;, { · '\ "':. 1·;, 
Art. 2° - O prazo de duração da sociedade é por .tempo indeterrilitiado; éonsidérlµfdi(se_ii--inieio ·em 

09 de outubro de 1995. · ·· ·-. · · ·-. · ,-. : ·:- '' · ';.•.;'·· ·•' · · · 

II) Obieto Social 
Art. 3º - A sociedade tem por objeto social: instalação, manutenção e re aração d~ "máquinas e 
equipamentos elétricos, materiais elétricos em geral, comércio ' mater is elétricos' e nrviços 

/ 
especializados para construção civil. 
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III) 

IV) 

• 

VI) 

Capital Social 
Art. 4º - O capital social no valor de 1:'.$: 6(;.000,00 (sessenta mil reais) divididos em 60.000 
(sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 ·c.im·real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado 
pelos sócios, fica entre eles distribuído nas seguintes proporções: 

. :•.- -. 
SÓCIOS 

. . . .. .. QUOTAS VALOR % .. 

EDUARDO LANZETTI 
.. . 

30.000 R$ 30.000,00 50 

CARLOS CAMARGO 30.000 '. .... · R$:30\bób,oo· 50 
TOTAL.·-.··. ·.- :,· ·.· · : :,,: ,f;; i'.) .)'6'/i OIJ}Ft · }., } ':Jl.·1,60:,000,00 . -.::Joo-.. ., '. \,:-~,1-

., . 

§ Único - A responsabilidade de cada soc10 é restríta ~o valor de suas: 'qu9tas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
Administração e Retiradas 
Art. 5º - A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, cabendo-lhes assim 
isoladamente ou em conjunto, a prática de todos os atos de gestão dos negócios sociais, e também 
representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo-lhes vedado, no 
entanto, exercer atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade sem autorização do 

outro sócio. 
§ 1 ° - Os sócios administradores poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de 
"pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. · 
§ 2º - A sociedade poderá levantar balanços ou palancetes patrimoniais em períodos inferiores a 
um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distríbuídos 
mensalmente aos sócios, a título de antecipação de lucros ou adiantamentp çle, 1:e,sultados, de 
acordo com o entendimento entre as partes, e os resultados mensalmente4 apurados q.everão ser 
transcritos no livro diário. 
Cessão de quotas e Sucessão 
Art. 6º - As quotas são indivisíveis e nenhum dos sócios poderá vender suas quotas sem antes 
oferecê-las aos demais sócios, os quais, no prazo de 30 (trinta) días a contar do recebimento da 
oferta, deverão se manifestar sobre o interesse ou não em adquiri-las. Não havendo manifestação a 
respeito do assunto, positiva ou negativa por parte dos sócios, o sócio ofertante poderá cedê-las a 
terceiros, desde que em condições não mais vantajosas do que as da oferta aos sócios. Caso o 
ofertante não venda as quotas liberadas para tanto dentro de 60 ( sessenta) dias da data da 
liberação, antes de cedê-las, deverá efetuar nova oferta aos sócios. 
§ 1 º - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
remanescentes e os herdeiros de direito do sócio pré-morto ou interditado, aos quais serão 
demonstrados a situação financeira da sociedade em um balanço especial a ser realizado na data do 
evento. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrímonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente aventado. 
§ 2° - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio. 
Do desimpedimento 
Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, aind~. ;1:l~·/porari ente, o acesso a cargos 

~ .,-<Â.~t 
, 
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públicos; ou por crime falimentar, de pr,mn;i.:ação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sitote.."lla: financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de coiisümÕ; fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, 1 º, 
C/C2002) 

VII) Exercício Financeiro e Resulta!-9s : · : . . . _ . . _ 
Art. 7º - O exercício financeiro-eia sociedade encetfár-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, 
data em que serão levantados o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados das demais 
Demonstrações Financeiras. Os lucros apurados terão destinação que os sócios decidirem e os 
prejuízos serão suportados proporcionalmente às quotas possuídas pelos sócios. 

VIII) Deliberações Sociais 
Art. 8º - As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria irtdicada no artigo 
997, da Lei nº 10.406/02, dependem do consentimento dos sócios, representando a totalidade do 
capital social; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos . 

IX) Disposições Gerais 
Art 9º - Para dirimir as dúvidas e litígios decorrentes do presente contrato social, os sócios elegem 
o Foro desta comarca de Bauru, Estado de São Paulo, por mais privilegiado que outro seja ou 
venha a ser. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 
forma na presença de 2 (duas) t_t;sten;mnhas que também assinam. 

· · · · · · · · Bauru, 11 de de 2015. 

da Silva 
P-SP 

TTI 

estemunhas 

241,939/15-0 -

11 ll~iffll ~~WHIIIII W~ ~111111111 i~ 

CARLOS CAMARGO 

' o .,, 
,....<f' i:: R. ~M\Rll 

.,rn;~~,i,,? - ,, .. 
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RE<.rJS1 RO CIVJl. D.-\S PE~SO \ S NATPR,\tl~O~L::H~AS~======~:,=/-_~ 
CERTIDÃO DE ÓBITO 

~ -
' 

NOME: 

EDUARDO LANZETTI 
MATRiCÚLA: 

116517 0155 2015 4 00175103 007548617 

L 
,.,.-

,. - , _,,... . .,. 

~ .... ~_xº ____ _,.-,_·I Ç~~ ~\ , ~culino _ 1_1: 

rESTAOO CIVIL E IDAO•e.E-------------,,--,,--,-,-, l 19sado, cinquenta e três anos .,.. 

\ \ . - • ~NATURÀllOA06 

~--- À ~URtJêP -- ---~ 
•~· • FILIACAO E' Rf.SIDi.N ~ 
~·~ Filho de ROMEU LANZETT1 ~ª áe IANY ~OVAES l.ANZETTI, residente e dorrucíliado na Rua Luiz de Souza, 07.p37. Parque 

..., Roosevelt, em BAURU, Estado de São Paulo -

:: t,TA E HOR.AóEFAl..ECIMENTv---------..------------,ri:i~ ~S.-, r-±"!<?-, j~ 
••. _ • • De,ienove de ::>Ulubro de dois míl e qutnze • 07:45 1191 1 ~ (,2015! ~ 
••-..._ ··, • • LOCAL OE Ffú.EC11,CENT . ,/' 

:_.:.~ em domicilio. na Rua luiz de Seuza. 07-037, Parque Roosevelt· Bauru • SP -:,.- · · 
-e:.--· ,· 

·.......:_ __ ., CAUSAOAMQ~ .,, / 

:::.--... ...... '-.... §dema fi9Udo ciepulmão 
~' ·' 
~ f.'.PULTÁM:i:NTO.CREMAÇÃO ™UNICIPIO E CEMlTERIO. SE CONttEC100 Ect.ARANTc:;.E-------,---,----, 

~<. Cemitério<lc~ardimdo Ypê, nesla-odads ICR!STIANI CAR.GUW LANZ-ETH ---....~::;..;.. '---------------------'•----------------~ 
~ ~- NOM€ ll N(lMfl\O OQ OOCIJME_NlO (?O M~OICO Qt.lE ATESTOU O ÓBIT 

1/"?-· Doutor Aron Wajngarten: cRi-14355? 

OB$EAVA"ô ESIAVERBAÇÔE,.,_-------------~--- ------------, ~ ~ ' .... . 
• _ -~- Oe1XOll bens. Não tjeixelu testamento conhecido. Era eleitor Era casado com NILZA GOMES LANZETTI COJO cas&11ento foi realizado 1- N - · 
,/ ;:• .no Registro Civil das Pessoas Naturais de Bauru/SP 1" Stlbdistrito, ém 14/01/1984, livro B • 138, às folhas 280 , sob r.~ 8598 O ! " ~ ~ $~" falecido deixa ós filhos CRISTIANI C~ROUNI LANZETTJ, com 30 anos e EDUARDO LANZETTI JUNIOR. com 28 anos de idade Os '::.. t.n 
""· -'!..-- dados faltantes são ignorado pela declarante. Registro lavrado no livro C-175, fls 103f, nº 75.486. ..:.. ~ ~ r ; · - .- o ~ 

'A O conteúdo da certidão é verdadeiro, Dou fé ' O '- ' 
·~ -' ..... ~-- /•, o ~ 
~~ , _ ~ Bauru, 20 de outu= t' ~ · / · i'")~ 'Ül0 \ Tânia Cristina Borelli 
/ · / C~' ·i \ . _"'.1 . Escre1rente Autorizada \ !! 
J_.- ·-l°t J , ~ 1•v1A- ISENTAOEEMOLUMENTOS t ~ 
/' ~~ -

J•e, 1' = ::r.. 1 i::~..-• 
-,-,, r.~ !!!!!! 
'/ i\ Sli. ,__ 
1 - \ ~~a -\" 

Of:eial de R;,gisllo Civil das Pessoas NakJraise de 
lnlerdçlle$ e Tutel.ls do 1° SJbd.stlllo. 

861 A06mltson luiz Mendes NO'J\1úl 
Ofóal , 

MunlciptJ t! Comarca de Baun,, , Estado de Sào Pauló 
RU!I Antonio Alvas ,,. 1a 30 
' IW'II cartl)non011eli,com.bl 

FoneiFax: (t4) 3234.4829 -32Z6 3.254 • 32214051 
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.:2° TABELIÂÓ DE NOTAS E DE PROTESTO QE LETAAS.ETIJütos 
BAURU-SP 

'COMARCA DE BAURU • ESTADO DÉ,SÃO PAULO ' ' 

(,:t;\;::!~lãi-lÃOSEBASTIAO PO~~oJ· ': ,/,· .. 
.. 

:~. ';. ~;~;., :,..;,;::,;:..:.,;: .. :::,.,;.. . .. . ' .. t{ff . ~· ----"===· , . ., ... ·.>. 

\ 
!.~.;.~( 

iil 
~ 

CERTIDÃO. 

SEBASTIÃO POMARO, TIWLAR DO SEGUNDO TABELIÃ.O 
DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍWLOS DA COMARCA DE 
BAURU, DO ESTADO DESÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC. .. 

1 ~i A~ CERTIFICA a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo eni';:· 
li, ~fi Cartório a.seu cargo, os livros de atos notariais;·delei;o d,e nº. 1373, páginas/.· 
f ~•~ nº. 166/170, verificou constar a escritura do teor seguinte: ESCRITURA. 

~l,~if~Éª~~jà!ª~ 
·:,;f.ú,i>:ls 

~'t~~; ~ JUNIOR e CRISTIANI CAROLIN,f LANZETT·I. ADVOGADO: 

·:_;·~-:.'_:·'··,:" .. ~._-.-,~~·.;,·• .. ···~ •. ' __ º_·~.-._~-:.-.: .. -.~~;_~,:_·.,~.',._'._.,-,'_~_,,'.ê~:.'·.•_•_·.:·· .• ::;~~_,,,·_ .• · LEdia OdN~dÜ GOFbFI dDE2·0o16LIVE(d }~ (Od~/S,P\ nº'.-,3642:!9T1.)b-1;s fllidi; tNf; ~~?} .:: .. _:· e s o mes e outu i;o e . , 9,1~ m,11.e· .. eze~selsi,,rn,ste. . a. e,uãq e otàs 
• : • , • •• :·· : ~ , \ : :· • • '. ·' ', 't ·- , '- , • , \ • • ._ ' ! .- 1 • •• _, 1 : •. 

e de Protesto de Letras e Títulos de Bauru, Estado de São Paulo, situado na Rua 

t'..f~"ll Bandeirantes, nº 12-59, centro, CEP. nº 17.015-012, Rep:ública Federativa do Brasil, 
\ ,. •i';; compareceram.perante mim Tabelião, as partes entre si, justas .e contratadas, a saber: : 

~li ;t~:~ !;,~~~=~~::.Ta~~~;s!n) 
~~i"·],;_:_•i nº. 11.Ç97.7/97-xb, expil ~da e~- 16/02/2d013, mscnta ~o CPF/MF __ s?b '!l~-~ 
-= _ - 213.434.488 16, ras eira, adIIllntstradora e empfesas, residente e doqnciliada.na • • 

; ; ' 
;;, ___ ... · cidade de Bauru/SP, mi Luiz de Souza, nº. 7-37, Parque Roosevelt, CEP.:·17Q6+ j ._,-; 

, .. i:- .... :,·-=·~-"" 
-.t:z:!dc::.~i= 

;,-;;.·.~..: !'T-~?..ô" 

437; HERDEIROS FILHOS: a) - CRISTIANI CAROLINI LANZETTI, 
brasileira: divorciada, empresária, portadora da CI.RG.SSP.SP nº. 40.-838:658é7, 

expedida em 18/09/2014, inscrita no CPF/MF sob n\342.411.938/54, residente e ; 

domiciliada na Rua Luiz de Souza.;_ nº. 7-37; Parque Roosevelt, CEP.: 17064"4:37; · 

b)- EDUARDO LANZETTI JUNIOR,-brasileiro, solteiro, màicír, ajudante de 
eletricista, portador da cidcl; d~ ide~tidade RG.SSP /SP nº. 40.83K30Í-x, expedida· 
aos 06/07 /2015,insciito no CPF/MF sob nº. 347.250.028/01, residente e domicilio 
na Luiz de Souza, nº, 7-37, Parque Roosevelt, CEP.: 17064-437; ADVOGADO: 
LEONARDO GOFFI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador 
.9ª cédula d~ identidade inscrito no CPF/MF sob nº. 328.'Í 18.178/321 inscrito na 
OAB/SP sob nº. 364.191, com escritório situado na Rua Antônio Prudeo.te, n~. 2-

li 11111 H 11111111111 ID 1111m IH 111 li li m 111111111r 
01152602259897 .000146780-0 

P:08615 R:003760 

RUA "'lfANDEIRANTES 12--59 ~ CENTRO 
BAURU SP CEP 17015.012 

·-...__ FONE/FAX: 14-38794260 



Relatório de Vistoria 

Data: 15/04/2019 

Local: 4/2327 /1- Rua lracema Candida Posca, 1-150. 

Empresa: Eletronil Reparos em Sistemas Elétricos. 

Informo após vistoria que não há atividade empresarial no local, prédio fechado. 

. o·as da Silva 
ihaiS Cristina , ti\at 331\Sl 

Fiscal de Posturaso·.. . 
SEDEC " 
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10/04/2019 Receita Federal do Brasil 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PROC. NR ~ '-l"o/ 1 'J 

• FOLHAS 1 ;/ 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDIC~ 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
14.050.364/0001-90 06/07/2011 
MATRIZ CADASTRAL 

1 NOME EMPRESARIAL 

TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -~- 1 
1 PORTE 

EPP 1 
1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrialj partes e pecas 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

33.14-7-10 .. Manutencão e reparacão de máauinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 1 
1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

1 LOGRADOURO 
R AVIADOR GOMES RIBEIRO QUADRA 

1 1 NÚMERO 
33-18 

1 

1 COMPLEMENTO 

1 

·,: 17.030-530 
1 CEP 

1 
1 BAIRROJDJSTRJTO 
: PARQUE PAULISTANO 1 

1 MUNIClPIO 
BAURU 1 

j; 
1 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 
1 TELEFONE 

1 
TECFAG@TECFAG.COM.BR : !14) 3161-5000 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
* ...... 

1 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 r DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/07/2011 

1 MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

1 ~O ESPECIAL 

1 
1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL -ü- 1 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 10/04/2019 às 15:07:34 {data e hora de Brasllia). Página: 1/1 

..,--

www.receita.fazenda.gav.br/PessoaJurldica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicltacao.asp 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ------+---~~-, 

PROC. N2 ').,5(, q<j 

1 
FOLHAS \l\, 

Processo: 22.736/2011 Bauru, 19 de agosto de 2019 

Assunto: Programa de Concessão de Área - Distrito Industrial m 

OBJETO A V ALIADO 

Trata-se de uma área localizada no Distrito Industrial III, com um total de 1.003,36 m2, solicitada pela 

empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA através do programa de concessão de 

área. 

LOCALIZA CÃO 

Figura l - Localização da área avaliada 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAl)RU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Figura 2- Imóvel localizado no encontro das Ruas lracema Cândida Posca e Reinaldo Rubens Rosa 

AVALIAÇÃO 

Por se tratar de um processo de concessão de área e não haver ofertas de mercado na região, que é 

exclusivamente industrial, adota-se como valor unitário aquele extraído da Planta Genérica vigente: 

Valor Planta: 198,68 Sltualçlo do Lote: Melo Área do Terreno: 481.975,28 

Ârq Trlbueáffl: ... 1.975,28 Ar.a Nlo Tlibut6wl: &9-'15,00 ÂrN CoMlnlfda: 0,00 

Zona: ZIC Oula/Seljeta: Sim Tipo de 0cupaçlo: Nlo ~ 

llumlnaçlo: Nlo 

FATORES DE VALOR OtOESVALOIUlA 

Topog,Mco: 1,00 Erosivo: O,IO Aiag,illWllO: 1,00 

Gleba: 0,70 Divido Cónwgo: 0,50 

Profundidade.: O,to Esquina: 1,00 

Figura 3 - Boletim Informativo Cadastral - 2018 

Após a análise da Planta Genérica, considera-se o valor de R$ 196,58 /m2 para a referida área. Tal valor 

aplicado à área de 1.003,36 m2 resulta no valor total de R$ 197.240,50. 



• 
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SITUAÇÃO:CADEM - CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
Bauru, 17 de Abril de 2019 . 

. Ata n!! 04/2019 
PROC. N9 'ts<olis 
FOLHAS \~ 

1. Palavras do Presidente do CADEM 

2. SOLICITACÃO DE ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE ÁREA. 
2.1 EL:ETr{ONIL REPAROS SISTEMAS ELETRÔNICOS. 

,\ 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR 04,QUÀDRA 2627,LOTE 01, Rua lracema Cândida Posca 1-150 
Distrito Ili 
LEI DE CONCESSÃO: Lei Municipal. nº 6114, de 13 de setembro de 2011 
FATURAMENTO: R$1.000.000,00 mensais 
FUNCIONÁRIOS: 20 Funcionários 
PROCESSO: 22736/2011 
METRAGEM: 1.003,36m2 

SITUAÇÃO: A empresa ELETRONIL-Reparos de Sistemas elétricos Ltda solicita 
anuência do CADEM, para Transferir os direitos da área concedida pela Prefeitura para 
a Empresa TEGFAG-Comércio e Importação de Máquinas Eireli EPP. CNAE Principal 
N2. 46.63-0-00 Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças.A ELETRONIL cumpriu todas as exigências contidas na Lei,estando 
disposta a pagar pelo valor restante para o Término dos 10 anos de concessão,para 
que a referida área fique desimpedida para destinação a terceiros como preconiza a 
legislação vigente. 
CONCLUSÃO: Os conselheiros após a ciência dos fatos não apresentaram óbice 

quanto a transferência . 

~-
1) ._ 

Á 
/ .1 
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3. SOLICITACÃO DE ANUtNCIA PARA LOCAÇÃO DE ÁREA. FOLHAS <.. • _ 
3.1 MOTA ARRUDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EIRELI. 
3.2 IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03, QUADRA 1026, LOTE 002 Rua JOAQUIM MARQUES DE 
FIGUEIREDO N23-31- Distrito Industrial 1. 
FATURAMENTO: R$350.000,00 anual 
FUNCIONÁRIOS: 15 Funcionários 

ÁREA DE ATUAÇÃO: CNAE 24.41-5-02 - Produção de laminados de alumínio 
Á~O QE F,ÜNDAÇÂ(); 2:o/~oiio1p: 
PROCESSO:11658/1976 
METRAGEM: 7.467,73 M2• 

SITUAÇÃO: A empresa MOTA ARRUDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE 

FERRAGENS EIRELI. Solicita anuência do CADEM, para locação do imóvel.O Imóvel é 
de Propriedade da empresa LEWISTON IMPORTADORAS/A-ME .lei de doação original 
N21768/1974.No Processo está anexado cópia do Contrato de locação às fls (127 
al31) 

CONCLUSÃO: Após ciência quanto a locação do imóvel, os conselheiros não se 
opuseram. 

r, 
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'4, SOLICITACÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ~ ty PROC. N2 'l,,71:./1, ) 

FOLHAS \;f-
1 

~ 4.1 BRU COMPRESSORES LTDA. 
4.2 IDENTIFICAÇÃO: SETOR 03,QUADRA1636,LOTE 007 Rua JOAQUIM MARQUES DE 
FIGUEIREDO 
ÁREA DE ATUAÇÃO: CNAE 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e 
compressores; partes e peças. 
ANO.DE i=UNDAÇÂ°': i8/os/2ooi 
PROCESSO:35085/2011 
METRAGEM: 1.574,02 M2 

SITUAÇÃO: A empresa solicita prorrogação de prazo de mais 6 meses para término da 
obra. Como Justificativa a empresa declarou que surgiram diversos problemas durante 
o andamento da obra, sendo os mais relevantes a grave crise pelo qual o País passou 
e vem passando, um golpe que sofremos na compra dos vidros e esquadrias de todo 
o prédio e nos últimos tempos a falta de suporte e assistência do responsável técnico 
pela obra. 
CONCLUSÃO: Os conselheiros concordam com a prorrogação pelo prazo solicitado, 
posterior o não cumprimento caberá a retomada imediata da área por parte do poder 
público municipal. 

' 

/ 

3 
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, ·5, SOLICITACÃO DE ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO ONEROSA. '1~~i-
6.1 CLAUDIA CLEUSA DO NASCIMENTO-ME 

IDENTIFICAÇÃO: SETOR. 04, QUADRA 2326,LOTE 1 
PROCESSO: 18769/2010 

. -
PROC.N2 
FOLHAS 

isq ,~ 
l'1 

DECRETO DE PERMISSÃO: DECRETO Nº 11.334, DE 14 DE SETEMBRO DE 2.010 
METRAGEM: 168,81M2 

J 
1 

SITUAÇÃO: A empresa requer anuência da transferência da permissão de uso a 
ROCHA E JULIÃO RESTAURANTE LTDA. Após parecer jurídico favorável a transferência 

da permissão onerosa às fls.248/249, o pedido foi analisado pelo CADEM, os 
conselheiros solicitaram uma nova avaliação do valor locativo visto que ao que parece 
a SEPLAN não considerou as edificações. Posteriormente a nova avaliação o processo 
retorna para análise. 

CONCLUSÃO: Após ciência e análise do CADEM, os conselheiros avaliaram o Termo de 
Permissão de Uso nº 1245/16, de 24 de março de 2016 (FL 202}, Item 3.1, onde 
consta que o prazo para a permissão onerosa são de 3 anos, prorrogáveis por igual 
período e, também avaliaram o parecer jurídico (FL248), favorável a transferência, 
que entende "que a cessão é possível, desde que aprovada pelo Município". Diante do 
exposto, concluem que a ·permissão onerosa seja autorizada por 3 anos e vencido 
esse prazo, será efetuado chamamento público para nova permissão onerosa de uso 
com a mesma finalidade. 

. ' 
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PROC. N2 (. t~ 

FOLHAS l~ 

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 17/04/2019 às 15h na Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, Rua Virgilio Malta nº 17-06. 

11- A Presidente ressalta a necessidade da justificativa na convocação em caso de 
não comparecimento. Agradece a presença e a participação de todos os 
Conselheiros. 

,cç , 
Rafael Nunes Rosalin 

Vice-presidente 

ranches 

Marc 
Sindicato dos Empregado o Comércio de Bauru 

!\ 
\ \ 
<1-J -

Paulo Rob~-•~itinello Junior . ~ .. \~~B 
. \ . 

! 

-, 

J1 lfflÍ(lulaioiÍe:~~.--
s· cato 
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PROC. N2 ?v';I,, 1 '1 

FOLHAS Rô 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

\ ' 
CONCLUSÃO 

O valor total do imóvel, destinado ao Programa de Concessão pela empresa ELETRONIL REPAROS EM 

SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA é de~, l!l1,t40,,,S!), 

- ---~ ~0( 
Engº José ~=~unior 
CREA: 5069007965 Matrícula: 32634 

S];:CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 



; ... 

Prefeitura Municipal de Bauru 
Secretaria de Economia e Finanças 

Rua Araújo Leite, 17-47 - Vila Santa Tereza 

Bauru, 21 de Outubro de 2019 

A, 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico 

• Divisão de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços 

• 

Ref.: Processo Adm. 22736 / 2011 -' Eleíroriil Reparos de Sistemas Elétricos Lida 

Com base na manifestação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e na 

avaliação realizada pela Secretaria Muniéipal de Obras segue abaixo cálculo do valor do 

ressarcimento conforme dispõe o Artigo 16 da Lei nº 5198/04. 

Data da assinatura do Termo: 13/09/2011 

Valor da avaliação da área: R$ 197.240,50 

10% do Valor Venal: R$ 19.724,05 

Quantidade de anos restantes para doação definitiva (10 anos): 02 anos 

Valor do ressarcimento: 02 x R$ 19. 724,05 " R$ 39.448, 1 O 

Em tempo, informo que esta manifestação não foi numeradá tendo em 

vista a diver@ência na sequência numérica constatada a partir da folha 323. Segue para 

providências quanto ao assunto em tema bem como quanto instrução do processo. 

'\<. e "' 'il ""e lll. ...,_ \. "' 

·f\~l\~\,'11...-àr,. ~Pi~í:i 

~~ \) - ~'.l \\o\ '.l..()'• 

Portugal Radrl,ies llettO 
Agentedt~ 
·- SEDECON 



Outros convênios 

SlSBR - SISTEMA DE INE'ORMACOES BANCO DO BRASIL 
28/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO 11.03.21 
0037XOOC37 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: TECFAG COMERCIO E IMPORTA 
AGENCIA: 37-X CONTA: 67. 521-0 
EFETUADO POR: MEIRE P D REDONDO 

Convenio PREF MUNICIPAL DE BAURU 
Codigo de Barras 81600000394-6 48100502002-l 

01910310000-4 01091320601-6 
Data do pagamento 28/10/2019 
Valor em Dinheiro 39.448,10 
Valor em Cheque O, 00 
Valor Total 39.448,10 

DOCUMENTO: 102801 
AUTENTICACAO SISBB: 
6.C2A.5E4.3E4.EC3.9D4 

Transação efetuada com sucesso por: JC400505 MEIRE PEIXOTO DUARTE REDONDO. 

G33728105738083220 
28/10/2019 11 :03:33 
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INSTRUMENTO PARncULAR DE ALTEAAÇÃX> CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE 
: EMi>RE~A~A LTDA 

"TECFAG C9MÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI EPP". 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, a saber: 

ERIKA SORAIA JARDIM ALVES, brasileira, divorciada, empresária. portadorn da cédula de identidade RG 
nº. 27.999.834-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 257.357.508-01, residente e domiciliado na :lvcnid,i 

Affonso Jose Aicl!o, nº 8-200, Lote Q 4, Residencial l'illagio III, Baum, Estado de São Paulo, CEP 17018-520; 

Único sócio tomponente da Sociedade Empresária Limitada TECFAG COMERCIO E IMPORTAÇÃO 
DE MAQUINA:i EIRELI E~.P. com contrato social registrado na Junta Comercú,1 do Estado de Sio Paulo 
sendo a última arquivada sob NIRE 3560155596-l, em sessão de 22/03/2017, inscrita no CNPJ sob nº 
14.050.364/0001-90, situada a Rua Joao Bapcista Garcia Filho, 1-75, Jardim· Contorno, CEP: 17047-245, na 
cidade de Baum, Estado de São Paulo, têm entre si, justo e contrat:i.do, esta alteraçito do contrato social, 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SEDE 

.-\ Sociedade que tinha sua sede social na Ruajoao Baptista Garcia l'ilho, 1-75, Jardim Contorno, CEP: 17047 
245, na cidade de Bauru, Est~do de São Paulo, passa a partir desta data a ter $Ua sede na Rua c\vjadOr Gomes 
Ribeiro, 33-18, Parque Paulistano, CEP 17030-530, nesta cidade de Baum no Estado de São Paulo. 

CONSOLIDAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

,\ Sociedade Emptesátia Limitada gira sob a denominação social de TECFAG COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS BIRELI EPP, e, mais, será regida pélo quanto disposto no Código Civil 
Brasileiro em relação às sociedades limitadas Ç,·\rtigos 1.052 e 1.087) e, supletivamente, pelas not"mas legais 
aplicáveis às sociedades anônimas. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DA SEDE 

.~ Sociedade tem sua sede e foro na Rua Aviador Gomes Ribeiro, 33-18, Parque Paulistano, CEP 17030-530, 
nesta cidade de Bauru no Estado de São Paulo, podendo abrir e fechar filiais, postos de vendas ou escritórios 
em qualquer parte do território nacional ou no exterior a critét-:io dos seus sócios. 

R. Araújo Leite, 36-72-Jardim .~eroporco- Baurn/SP -Te!: (14) 3313-9965 / 3208-6273 

.., 
}:/ . ,· 

\ .. ' 
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PROC. N9 '- 1~ 
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CLÁUSULA TERCEIRA- DO OI<J_I<TÔ.SOCIAL 

O objeto social da Sociedade é (i) Comercio, Importação e Exportação de maquinas para embalar bem como 
suas partes e peças, (à.J Sc~.,i~o~ r-1.c· .Ma_n:1ten5:'iÇ> e r5=j]arn,,.~~ Ue málJUinas e equipamentos pan\ uso em gernl. 

;\ Sociedade tem seu prazo de dm:ação indeterminado, iniciando as atividades em 02/01/2017. 

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais). 

Parágrafo Primeiro: O capital social, que está totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda 
corrente nacional: 

Sócios Caoital Social 
ERIKA SORAIA JARDIM ALVES R$ 93.700,00 
Total R$ 93.700,00 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da Socied~dc caberá privativamente ao titular ERIK.r\ SORAL..\.JAR.Dh"\r[ ~·\LVES, brasileii-;1, 
divorciada, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 27.999.834-X-SSP/SP, inscr(to no CPF/MF 
,ob o nº. 257.357.508-01, residente e domiciliado na Avenida Affonso Jose Aiello, nº 200, Vila Aviação, Bauru, 
Estado de São Palllo, CEI' 17018-520; 

CLÁUSULA OITAVA- DAS DELIBERAÇÕES DO SÓCIO E ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
SOCIAL 

O titular, poderá deliberar sobre quaisquer modificações ou alterações no Contrato Social e poderão fazê-lo 
mCdiante celebração de documento escrito de nlreraçào de contrato social, da cjual sení extraída uma ala ou uma 
alteração contratual. 

• CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

O exercício social se estenderá de 1 º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano e, a seu término, os 
adnún.istradores prestarão contas justificadas de sua gestão, procedendo à elaboração de invt:Mário, do b1b.11ço 
patrimonial e do balanço de resultado econ.ômico da. Sociedade. 

Parágrafo Primeiro: :\ Sociedade poderá elaborar balanços e demonstrações financeiras e contábeis em 
periodicidade semestral, bimestral ou mensal e, a critétfo dos sócios, distribuir os lucros do último balao.ço 
anual, que serão referendados na reunião de sócios que aprove as demonstrações sociais anuais. 

CLÁUSULA DEZ - DA DECLARAÇÃO PARA FINS DE DIREITO 

O titular ERIKA SORAIA JARDIM ALVES, declara para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo 
não possui e nem é titular de nenhuma outra pessoa jurídica nesta modalidade em qualquer pgrte do território 
nacional. 

R. Maújo Leite, 36-72 -Jardim Aeroporto - Bauru/SP - Tel: (14) 3313-9965 / 3208-6273 
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CLÁUSULA ONZE - DA LIQUmA,;:Ac, _E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

.A retirada, exclusão, falência, insolvência civil, liquidação, impedimento ou falecimento do titular não cJissokerá 

a Sociedade, que remanes_ce:á :0m. os }>~rd<:_i!'o~s d~ ~a.leC:Cc_ ou incapaz. 

CLÁUSULA DOZE - DO DJ,SEMf'.ÉD!MEN.TÓ 

O titular aqui declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de excrCer o comércio ou a ~1dmirUstração 
de sociedades por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se cnconrrnrem sob os efeitos dda, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público; ou por crime falim~ntar, ele 
prevancaçào, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade . .. , 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos nos termos da legislação em vigor. fic~mdo elciro, de 
comum acordo entre os sócios, o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo·, para a rcsóluçi'lo de 
evenruais conflitos que possam surgir na Sociedade. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com 02 (duas) testcmunh;ts, o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus her<leims 
e sucessores a cumpri~lo em todos os s~us termos. 

Testemunhas: 

Celia Maria de Castro 
RG/SSP /SP 10.484.472-3 

Bauru/SP, 20 de Setembro de 2017. 

~ ERIKA~IM ALVES 
CPF /MF 257.357.508,01 

~p'" 
\ O 6 DEZ 2017 \ 

111ru1i1i11i1~ íiíi, 11111 im111m1111i 11111111 ..... ~ 
. -- --·- -----·- . . " -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC. N2 lt5'''~ .1 

FOLHAS a.l \ 

TERMO DE CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL QUE O MUNICÍPIO 
DE BAURU FAZ À TEGFAG - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 
MÀQUINAS EIRELI EPP. 

Aos dias do mês de ______ ~do ano de dois mil e dezenove o MUNICÍPIO DE BAURU, 
inscrito no Ministério da Fazenda, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 46.137.410/0001-80, representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, doravante denominado CONCEDENTE e do outro 
lado a empresa TEGFAG - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP, doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA, com sede nesta cidade de Bauru - SP, na Rua João Baptista Garcia Filho, 1-75, inscrita no Ministério da 
Fazenda, como pessoa jurídica, com CNPJ n' l4.050.364/0001-90 nesse ato representada por sua sócia ÉRIKA SORAIA 
JARDIM ALVES, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade, expedida pela SSP/SP, com RG n' 
27.999.834-X e inscrita no Ministério da Fazenda, como pessoa tisica, sob nº 257.357.508-01, residente e domiciliada em Bauru
SP, à Av. Aflonso José Aiello, 8-200, Lote Q 4, Residencial Villaggio III, com suporte no parágrafo 2' do art. 68 da LOMB, de 
a Lei Municipal nº 6931 de 27 de junho de 2017, pactuam entre o que abaixo se encontra especificado e regrado: 

1.1. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DA CONCESSÃO 

O objeto da presente concessão se refere ao terreno a seguir descrito: 

Setor 04, Quadra 2327, Lote OI - Distrito Industrial III. 

Imóvel correspondente ao lote sob nº OI da Quadra sob letra N do loteamento denominado Distrito Industrial 
III, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 21,81 metros de frente 
confrontando com a Rua 12, quarteirão 02, lado ímpar, 17,08 metros do lado direito de quem da via pública 
olha para o imóvel, confrontando com a Rua 03, com a qual faz esquina e existindo entre estas vias uma 
curva de desenvolvimento de 14,13 metros; 17,08 metros do lado esquerdo, confrontando com a Rua 14, com 
a qual também faz esquina e existindo entre estas vias também uma curva de desenvolvimento de 14,13 
metros, e 39,81 metros nos fundos, confrontando com o lote 02, encerrando uma área com 1.003,3612 metros 
quadrados. Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru confonne Matrícula nº 88.089 
do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4709 e 
avaliado por R$ 30.100,84 (trinta mil, cem reais e oitenta e quatro centavos). 

1.2. A área é concedida em razão da transferência da Concessão Real de Uso outorgada à empresa ELETRONIL 
REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDAME através da Lei Municipal n' 6.114, de 13 de setembro de 201 I . 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

2.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a utilizar o imóvel para o desenvolvimento de suas atividades de 
importação, comércio e exportação de máquinas de embalar e suas peças, bem como de serviços de manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos e manter no local atividade compatível com a regulamentação municipal das Cidades Industriais, 
respeitando a legislação vigente. 

2.1.1 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - SEDECON realizará vistorias 
para comprovar a atividade compatível com a legislação em vigor. 

2.2. À CONCESSIONÁRIA é vedado ceder ou transferir o imóvel objeto da concessão a terceiros sem 
autorização expressa da CONCEDENTE e da Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA CONCESSÃO 

3.1. A presente Concessão de Direito Real de Uso é outorgada em transferência da titularidade da Concessão Real 
de Uso nº 617/2011, sucedendo a CONCESSIONÁRIA em todos os direitos e deveres da anterior, inclusive na continuidade do 
prazo da Concessão, vigente até 12 de setembro de 2.021. 

3.2. Após o ténnino do prazo vigente, a empresa CONCESSIONÁRIA poderá, através de autorização legislativa, 
receber em doação a área descrita na clãusula primeira, devendo aguardar a regularização do Distrito Industrial III para proceder 
ao registro do imóvel. 
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3.3. A concessão será revogada, uma vez verificado o desvio de finalidade ou a não utilização da ãrea com sua 
devolução à CONCEDENTE com todas as benfeitorias nela introduzidas, independentemente de qualquer providência judicial ou 
extrajudicial, ficando a CONCESSIONÁRIA obrigada a desocupar o imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, sem direito a 
qualquer indenização. 

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO 

4.1. 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. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Fica revogado expressamente o Termo de Concessão de Bem Imóvel nº 617/2011, fonnalizado entre o 
Município de Bauru e a empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA, formalizado em I 3 de 
setembro de 2.011. 

5.2 O presente instrumento, Termo de Concessão de Direito Real de Uso, que transfere os direitos do da área 
descrita na cláusula primeira, da empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS para a empresa TEGF AG -
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP é vigente até 12 de setembro de 2021, uma vez que sucede o 
restante do prazo do termo anterior. 

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 conforme, foi assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo relacionadas, tudo para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais. 

TESTEMUNHAS: 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONCEDENTE 

ÉRIKA SORAIA JARDIM ALVES 
TEGFAG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP. 

CONCESSIONÁRIA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N'6.931, DE27 DE JUNHO DE 2.017 
Estabelece nonnas 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. 

' 

l 

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' 

Fica criado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda um serviço virtual, 
"on tine", 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 área 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, 
munícipes e autoridades em geral. 

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

§ 1° Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5º 

contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios; 
cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal; 

a) 
b) 
c) 
d) 

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 

e) previsão de geração de tributos municipais. 

Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 

a) cadastro da pessoa fisicajunto 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 forma virtual "on line" os seguintes 
documentos: 

a) cadastro da pessoa fisicajunto ao Ministério Federal; 
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
c) 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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Art. 6° 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 7º 

Art. 8° 

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 justificará 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 I. 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 tenno em até 60 
(sessenta) dias que será publicado no Diário Oficial Municipal. 

Do ato de classificação caberá recurso tenninativo 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 município para empresas coletivas ou individuais, constarão as exigências 
a serem cumpridas pelos concessionários, 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 Município, sejam as benfeitorias até então realizadas úteis ou necessárias. 

Parágrafo único. Assinado tenno 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: 
r - 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; 

III - 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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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; 

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

VIII - As concessionárias deverão prestar contrapartida ao Municipio 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 concessionárias 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 1 O (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 corno 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 tisicas 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. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

I - GERAÇÃO DE EMPREGOS: 

Até 1 O empregos 03 pontos 
De 11 a 20 empregos 10 oontos 
De 21 a 50 emoregos 20 pontos 
De 51 a 100 empregos 30 pontos 
De 101 a 150 empregos 40 contos 
Acima de 150 emoresms 50 contos 

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

Até R$ 50.000,00 mensal OI oonto 

• De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 mensal 05 contos 
De R$200.000,01 a R$ 500.000,00 mensal 10 pontos 
De R$ 500.000,01 a R$ 1.500.000,00 mensal 15 oontos 
Acima R$ 1.500.000,01 mensal 30 oontos 

III - NATUREZA DA MATÉRIA PRIMA: 

Ori1!inãria do municíoio 08 contos 
Orieinária do Estado de SP 05 contos 
Originária dos demais Estados 03 pontos 
Originária do Exterior OI ponto 

IV - VALOR DE INVESTIMENTO: 

Até R$ 50.000,00 OI oonto 
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 05 contos 
De R$ 200.000,01 a R$ 400.000,00 10 pontos 
De R$ 400.000,01 a R$ 800.000,00 15 pontos 
Acima R$ 800.000,01 30 pontos • V -CONTRAPARTIDA: 
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P. 10.259/02 

\ PROC. N
2 ir IW 

FOLHAS '.2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5 l 98. DE 22 DE OUTUBRO DE 2004 
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. 

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. 1º -

Art. 2º -

Esta lei disciplina a organização, fiscalização e o funcionamento das Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços, cria, regulamenta e define atribuições através do 
Regimento Interno do CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -
CADEM, dispõe sobre as regras de concessão de direito real de uso e doação de áreas nas 
Cidades Industriais respectivas e dá outras providências. 

Quanto à localização, as atuais Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços 
passam a denominar-se na forma abaixo descrita, observando-se as delimitações seguintes: 

I - Cidade Industrial, Comercial Atacadista e de Serviços I; 
Local: acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre o Córrego Água 
Comprida, Córrego Vargem Limpa e a linha da FEPASA. 

Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru. 

Área: 1.831.250,00, m' ou 75,621 alqueires paulista . 

ROTEIRO: 

"O perímetro tem início no ponto 1, localizado à margem esquerda do Córrego Água 
Comprida e Avenida Rodrigues Alves; dai segue pela referida margem na distância de 
900,00 metros até o ponto 2, localizado junto a cerca da FEPASA; daí deflete à direita 
seguindo pela referida cerca na distância de 2.130,00 metros até o ponto 3, localizado 
junto à margem esquerda do Córrego V argem Limpa; daí segue pela referida margem 
na distância de 565,00 metros até o ponto 4, localizado no alinhamento da Avenida 
Joaquim Marques de Figueiredo; daí deflete à direita e segue na distância de 2.500,00 
metros até o ponto 1, inicial do perímetro, encerrando uma área total de 1.831.250,00 
metros quadrados ou 75,621 alqueires paulista." 

li - Cidade Industrial, Comercial Atacadista e de Serviços II 

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru - Jaú), entre o Parque 
Baurulândia, linha férrea da FEPASA e terras da Prefeitura Municipal de Bauru. 

Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru. 

ROTEIRO: 
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f PROC. N2......1.~~l '---4,1-!-.\---I 

l_F~~H~5=-='v=~==::::l:ti::::=l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Área A-1 (I' Etapa): 

"O perímetro tem início no ponto 1, junto à cerca do DER, localizado à margem 
esquerda da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru - Jaú. Desse 
ponto segue a referida cerca na distância de 644,50 metros até o ponto 2; daí deflete à 
esquerda e segue na distância de 335,00 metros até o ponto 3; daí deflete à direita e 
segue na distância de 280, 15 metros até o ponto 4, confrontando do ponto 2 ao ponto 4 
com terras de propriedade da Sociedade Beneficente Dr. Enéas Carvalho de Aguiar; 
daí deflete à esquerda e segue na distância de 518,66 metros até o ponto 5, localizado 
junto à cerca da FEPASA, confrontando do ponto 4 ao ponto 5 com terras de 
propriedade de Deoclézio Rodolpho; daí deflete à esquerda e segue acompanhando a 
cerca da FEPASA na distância de 1.153,40 metros até o ponto 6; daí deflete à 
esquerda e segue na distância de 659,00 metros até o ponto 1, inicial do perímetro, 
confrontando do ponto 6 ao ponto I com o Parque Baurulândia, encerrando uma área 
de 521.308, 13 metros quadrados ou 21,54 alqueires paulista." 

Área A-2 (2' Etapa): 
"O perímetro tem infcio no ponto l, localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro 
de Barros, junto a cerca do DER, distante à 50,00 metros da Rua Laureano Garcia; daí 
segue 266,61 metros confrontando com a quadra 1530, setor 3,Cidade Industrial II até 
o ponto 2; daí deflete à direita e segue 73,40 metros até o ponto 3; daí deflete à direita 
e segue 139,25 metros confrontando com o leito antigo da FEPASA até o ponto 4; daí 
deflete à direita e segue 81,99 metros até o ponto 5; daí deflete à direita e segue 
270,54 metros confrontando com o leito antigo da FEPASA até o ponto 6; daí segue 
477,97 metros até o ponto 7; daí segue 213,84 metros até o ponto 8; daí deflete à 
direita e segue I 77,65 metros confrontando com o Município de Pederneiras até o 
ponto 9; daí deflete à direita e segue na distância de 1.181, 11 metros pelo alinhamento 
da cerca do DER da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros até o ponto 1, 
inicial do perímetro, encerrando uma área de 358.408,73 m2 ou 14,81 alqueires 
paulista." 

Cidade Industrial, Comercial Atacadista e de Serviços III; 

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Marilia). 

Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru. 

ROTEIRO: 

Área A-1: 

"O perímetro tem início no ponto 1, localizado à margem esquerda da estrada para o 
Instituto Penal Agrfcola, sentido Bauru - sede, distante 341 ,97 metros da cerca de 
divisa da Estrada Estadual Bauru-Marília. Desse ponto segue acompanhando a estrada 
da entrada do l.P.A. numa distância de 271,37 metros até o ponto 2; daí deflete à 
direita e segue na distância de 50,00 metros até o ponto 3; daí deflete à esquerda e 
segue na distância de 70,00 metros até o ponto 4, confrontando do ponto 2 ao ponto 4 
com a EMBRATEL; daí segue na distância de 60,61 metros acompanhando a cerca de 
divisa na Rodovia Estadual Bauru-Marília até o ponto 5; daí deflete à esquerda e 
segue na distância de 50,00 metros até o ponto 6; daí deflete à esquerda e segue na 
distância de 50,00 metros até o ponto 8, confrontando do ponto 5 ao ponto 8 com a 
TELESP; daí segue na distância de 860,50 metros acompanhando a cerca de divisa da 
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PROC. N2 o 5k. }OOJ 

FOLHAS ~4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5198/04 

Art. 3° -

Art. 4° -

Rodovia Estadual Bauru-Marília até o ponto 9; daí deflete à direita e segue rumo NW 
4 7°50' e distância de 396,87 metros até o ponto I O; daí segue com rumo NE 76°22' na 
distância de 1.037,30 metros até o ponto 11; daí segue com rumo NE 26°40' e 
distância de 237,98 metros até o ponto inicial !; confrontando do ponto 10 ao 1 com a 
servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica (CPFL), encerrando 
uma área de 304.269,29 metros quadrados ou 12,58 alqueires paulista." 

Área A-2: 

"O perímetro tem início no ponto 12, localizado na margem esquerda da estrada para 
o Instituto Penal Agrícola, sentido Bauru - sede, distando 398,27 metros da cerca de 
divisa da Rodovia Estadual Bauru-Marília. Desse ponto 12 segue com rumo SW 
26º40' na distância de 264,14 metros até o ponto 13; daí segue com rumo SW 76°22' 
na distância de 1.047,69 metros até o ponto 14, confrontando do ponto 12 ao ponto 14 
com a servidão de passagem da linha de transmissão de energia elétrica (CPFL); daí 
segue com rumo NW 47°50' na distância de 5,54 metros até o ponto 15; daí deflete à 
direita e segue em linha reta na distância de 1.227, 18 metros até o ponto 16, localizado 
na margem esquerda da estrada para o Instituto Penal Agrícola, sentido Bauru - sede; 
daí segue acompanhando esta estrada na distância de 11, 73 metros até o ponto 12, 
inicial do perímetro, encerrando uma área de 108.250,23 metros quadrados ou 4,47 
alqueires paulista." 

As áreas identificadas como Cidade Industrial pela Lei nº 2339, de 15 de fevereiro de 1982 que 
não se enquadram nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços I, II e III 
definidos pela presente lei serão classificadas como zona industrial - Zl e atenderão as 
disposições da presente lei. 

Fica permitida a instalação, nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços I, II 
e III, de indústrias, empresas de comércio atacadista e prestadoras de serviços, bem como lojas 
de fábrica para venda ao consumidor, sendo estas anexadas legalmente à empresa 
concessionária, conforme quadro anexo 1. 

Parágrafo único - Nas áreas definidas no caput deste artigo fica permitida a instalação de equipamentos públicos 
diretamente pela Administração Municipal ou em parceria com as empresas, obedecidas as 
disposições da presente lei e legislação própria. 

Art. 5° - Para fins de aplicação desta lei define-se: 

1 - Indústria, a empresa que executa atividades relacionadas com a transformação, 
beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, renovação ou 
recondicionamento de produtos, assim entendidas: 
a) transformação, quando a atividade executada sobre a matéria-prima ou 

produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova; 
b) beneficiamento, quando importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de 

qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou 
da aparência do produto; 

e) contagem, a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que 
resulte um novo produto ou unidade autônoma; 

d) acondicionamento ou recondicionamento. a atividade que importe em 
alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda 
que em substituição a original, salvo quando a embalagem aplicada destina-se 
apenas ao transporte da mercadoria; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ffi] 

Ref. Lei nº 5198/04 

Art. 6º -

Art. 7° -

Art. 8° -

e) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto 
deteriorado ou inutilizado ou renove ou restaure para reutilização; 

II - Comercial atacadista, a empresa que tem sua venda direcionada a revendedores. 

Ili - Prestadora de serviços, a empresa que exerça atividades de atendimento ao Parque 
Industrial instalado e a empresa localizada ou não no município que para esse fim 
necessite de área, devendo cumprir a Lei Federal Complementar nº 116/02 que 
regulamenta o recolhimento de ISS e outras exigências que se fizerem necessárias a 
serem estabelecidas pelo CAD EM . 

A coordenação, o gerenciamento, a fiscalização e a regulamentação para a instalação de 
empresas nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços I, II e III ficará sob a 
responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
(SMDE). 

O CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CADEM, ligado à 
SMDE, terá por atribuição emitir parecer consultivo sobre qualquer solicitação referente a 
qualquer assunto ligado ao setor, analisar, organizar, orientar e auxiliar aquela Secretaria 
Municipal, quanto à concessão ou doação de áreas para a instalação de empresas nas áreas 
definidas no artigo 2° desta lei, ou sobre qualquer assunto visando regulamentar o 
funcionamento das Cidades Industriais tendo como critério de decisões um regimento interno a 
ser elaborado pelos seus membros. 

O CADEM será sempre composto por um número ímpar de representantes, sendo seus 
membros indicados pelas instituições abaixo, para um mandato de dois anos, renovável por 
igual período: 

- Quatro representantes da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, sendo um indicado pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SMDE), um pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), um pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SAGRA) e outro pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SEMMA), sendo que o representante 
da SMDE será o Presidente nato do Conselho e um Membro do Departamento de Indústria e 
Serviços da SMDE o seu suplente e vice-presidente nato do Conselho; 

- Um representante indicado pela CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo / 
Regional Bauru; 

- Um representante indicado pela CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental, região de Bauru; 

- Um representante da ACIB - Associação Comercial e Industrial de Bauru; 

- Um representante do SEBRAE - Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas; 

- Dois representantes das entidades sindicais dos trabalhadores, indicados pela maioria dos 
Sindicatos estabelecidos na cidade; 

-Um representante do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru; 
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( 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5198/04 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 9º -

Art. 10 -

Para cada representante titular, os órgãos designados no caput do artigo indicarão também um 
suplente da mesma entidade ou secretaria, que substituirá o titular nas suas faltas e 
impedimentos legais. 

Um mês antes de vencido o mandato dos conselheiros e seus suplentes a SMDE consultará as 
entidades que fazem parte do Conselho sobre a indicação dos membros para o mandato 
seguinte. 

Os membros do CADEM deverão se reunir ordinariamente uma vez por mês, salvo quando 
houver necessidade de reunião extraordinária convocada pela SMDE ou maioria simples dos 
Membros do CADEM. O membro que faltar sem justificativa, por três vezes consecutivas ou 
seis intercaladas, no período de doze reuniões, será automaticamente substituído pelo seu 
suplente e o órgão do qual faz parte deverá ser notificado pela SMDE, devendo providenciar a 
indicação de um novo representante. A não manifestação da entidade 15 (quinze) dias após a 
notificação será considerada como desinteresse da mesma em continuar participando, cabendo 
ao CADEM determinar uma entidade da mesma bancada para substituir a excluída. 

Quando necessário, para melhor análises das solicitações de áreas nas Cidades Industriais, a 
SMDE poderá solicitar a órgãos públicos ou privados que atuem em áreas similares, pareceres, 
laudos e informações afins, visando obter apoio nas avaliações quanto a instalação das 
referidas empresas, desde que, essas participações não tenham qualquer vinculo ou interesse 
direto ou indireto na solicitação a ser analisada. 

No exercício de suas atribuições visando a instalação de empresas industriais, comerciais 
atacadistas e de serviços, compete a SMDE, precedido do parecer do CAD EM: 

1 - Definir sobre concessão e ou doação de áreas nas cidades industriais somente a 
pessoas juridicas, quando assim for requerido pelas empresas que se enquadrarem nos 
objetivos e pré-requisitos da Lei, visando o desenvolvimento sustentável, ou seja, 
socialmente justo e ecologicamente correto dessas cidades industriais e 
conseqüentemente do Município; 

II - Estabelecer com a SEPLAN e órgãos afins a política de desenvolvimento das Cidades 
Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços, tendo como principio o 
desenvolvimento sustentável, ou seja, socialmente justo e ecologicamente correto; 

III - Providenciar, pelos meios legais, a recuperação e a retomada para o Município das 
áreas concedidas e ou doadas às empresas que não estejam cumprindo ou não 
cumpriram o disposto nesta Lei; 

IV - Aprovar e acompanhar o cronograma de construção, implantação e posteriormente o 
funcionamento das empresas que foram beneficiadas com áreas nas Cidades 
Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços fazendo cumprir os prazos e 
objetivos previamente estabelecidos na Lei de Concessão ou Doação; 

V - Desenvolver as demais atividades próprias e autorizar a transferência de áreas entre 
pessoas jurídicas, desde que mantidas as finalidades e atividades descritas na presente 
Lei, visando ao desenvolvimento sustentável, ou seja, socialmente justo e 
ecologicamente correto das Cidades Industriais e Município. 
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Ref. Lei nº 5198/04 

Art. 11 -

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 -

Art. 15 -

Obtido parecer favorável do CADEM para que a SMDE viabilize a instalação da empresa, após 
os trâmites administrativos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU providenciará projeto 
de lei de concessão de direito real de uso a ser encaminhado à CÂMARA MUNICIPAL DE 
BAURU no qual constará obrigatoriamente: 

I -

II -

]IJ -

IV -

V-

A descrição da área, o título do imóvel e a avaliação da mesma; 

As atividades a serem exercidas pela empresa; 

Prazo máximo para o início e o término das obras; 

Prazo de dois anos para a concessão de uso da ârea; 

A taxa a ser recolhida para regularização dos documentos para a efetivação da 
concessão de direito real de uso, será de R$ 31,00 (trinta e um reais), atualizada 
anualmente no mês de janeiro de acordo com o índice de reajuste do IPTU e válida 
durante todo o ano; 

VI - Cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio público no caso de descumprimento das 
obrigações assumidas pela lei ou pelo contrato. 

Quando se tratar de doação o projeto de lei constará obrigatoriamente os itens I, II, Ili e VI. 

O processo administrativo deverá ser instruído com o cronograma das obras detalhando as 
etapas a serem vencidas, as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEPLAN), cópia das Atas das reuniões do CADEM, desenho, roteiro e título 
atualizado do imóvel. 

Não havendo o cumprimento dos prazos pelos quais a empresa se obrigou: 

1 - Deverá ser reavaliada pelo CAD EM a necessidade de prorrogação legal do prazo para 
o início e término das obras; 

II - Após a ciência e anuência do CAD EM, poderá a SMDE pedir a rescisão da concessão 
de direito real de uso da área, a fim de retomá-la para o patrimônio municipal, sem 
que haja nenhuma obrigação por parte do Município em indenizar, quem quer que 
seja, por eventuais benfeitorias feitas pela empresa na referida área. 

A empresa cumprindo os prazos legais e todas as leis urbanísticas e ambientais conforme 
Quadro Anexo l, estando em dia com o pagamento dos tributos municipais, exercendo 
atividade de acordo com a prevista na lei de concessão, providenciará a SMDE, com aval do 
CADEM, solicitação à SNJ para elaboração do projeto de lei visando a doação definitiva da 
área à empresa, com cláusula de inalienabilidade pelo prazo de (1 O) dez anos. 

Parágrafo único - As despesas com a escritura e registro da doação será suportada pela empresa donatária. 

Art. 16 - No caso de encerramento das atividades ou transferência de titularidade de pessoa jurídica para 
pessoa jurídica, dentro do prazo de (1 O) dez anos, a empresa, com autorização expressa da 
SMDE e do CADEM, poderá transferir a área doada, podendo a empresa alienante exigir 
indenização do adquirente tão somente pelas benfeitorias edificadas, cabendo ao Município, à 
título de ressarcimento por parte do alienante, 10% (dez por cento) do valor venal do terreno 
para cada ano que restar do prazo de dez anos da doação definitiva. 
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Ref. Lei nº 5198/04 

Art. 17 -

Art. 18 -

A Prefeitura Municipal de Bauru, através de seus setores competentes, para o bom 
funcionamento das cidades industriais de que trata esta lei providenciará: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

a descrição e a demarcação das áreas concedidas ou doadas por lei; 
o plano de arruamento com divisões em glebas próprias para as atividades nele 
exercidas; 
o plano para distribuição de energia elétrica; 
o estudo para abastecimento de água e rede de esgoto; 
o plano de pavimentação; 
o estudo para comunicação telefônica; 
o ajardinamento e paisagismo, quando necessários; 
amplo acesso ligando as cidades industriais à cidade e a uma das rodovias estaduais; 
meios de transporte coletivo para os trabalhadores das cidades industriais; 
o levantamento planimétrico da área; 
outras diligências que possam contribuir para o bom funcionamento das cidades 
industriais. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nº 4218, de 09 de junho de 1997, alterada pelas Leis nº 4454, de 08 de 
outubro de 1999, 4528, de 26 de abril de 2000, nº 4612, de 06 de dezembro de 2000, nº 4785, 
de 21 de dezembro de 2001, nº 4931, de 26 de novembro de 2002 e nº 5098, de 1° de março de 
2004. 

Bauru, 22 de outubro de 2004 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINEZ 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DOMINGOS ANTONIO MALANDRINO 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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CIDADES INDUSTRIAIS 
Usos permitidos 

• 
RI (parte integrante da 
Indústria) 
li, 12 

13, 14 
Cl (loja de fábrica) 

C4; S4 O 1 exceto 
Guarda de Animais e 
Depósito de 
Equipamento de Buffet • S3O2 Somente 
Marmoaria; Embalagem; 
Oficina mecânica; 
Borracheiros;Tipografia; 
Pintura de Placas, 
Cartazes e Luminosos; 
Recauchutagem de 
Pneus; Galvanoplastia; 
Serralheiros; Soldagens; 
Torneadores. 

PROC.N2•_.1.,t,!Cu,l~-4tt--
FOLHAS ~3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DE USO E OCUPAÇÃO 

!)Vagas para Palio para carga 1 )Lote mínimo - 1 )Recuo mínimo frontal 
estacionamento. /descarga área de testada 

mínima 2)Fonte lateral/fundos 
2)Estacionamento 
Externo 2)Taxa de Ocupação 3)Normas a obedecer 

3)Coeficiente de 4)Licenças para doação 
Ocupação definitiva e/ou funcionamento 

4)Passeio Público 5)Construção Residencial (R1) 

5)Arborização 

- - - 5)Uma única residência por 
área para moradia de zelador 

1 )Uma vaga para 40 m2 com 1)1000m2 - I0m 1 )5m ou h/4 - adotar o maior 
cada 100 m2 de círculo inscrito 
construção O a5 m 2)mínima=40%- 2)Implantação adequada a 
2)45° junto ao máxima=75% critério da SEPLAN 
meio fio submetida a deliberação do 
(2,40m X 5,00) 100m2 com 3)Dois CADEMeapós 

círculo inscrito aprovação de segurança pelo 
O _a5m 4)Mínima 1,5m Corpo de Bombeiro 

com 1,2m mínimo 
40m2 com pavimentação - 3)NBR 9050, NR 8 do 
círculo inscrito obedecer ao M.Trabalho, Código de 
O a5 m código de obras do Obras e Sanitário do 

Município Município, construir copa e 
refeitório 

5) Uma árvore a 
cada I 0m de testada. 4)Alvará da PMB; Bombeiro; 

Saúde; CETESB - prévia e 
instalação; Ambientais; 
Destinação final de Resíduos 
Sólidos Industriais; 
tratamento da água do 
processo produtivo antes de 
devolver ao esgoto; poço 
profundo regularizado. 
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i• ÜFICÍAL DE REGISTRO DÉ IMÓVEIS DACÜMARCA . ól 
DE. BAURU ~-SÃO PAULO .·- .. · ~ 

Rua .Treze de Maio, 8~34_- Centro -CEP: i:'.015-270- Fone: (14)3104-8066 - CNPJ: 05.689.774/0~1-95 · /k 
João B11ptist~ de Mello. ~ Souza' Neto -Ofic~al Rubens .Perei~_de Mello e So~ - Substi-.:to . . f. 

~:!~~· §~~ .J1 J 
2.0 OFICIA~. DE REGISTRO. DE IMÓVEIS 

'DE BAURU - ·$; PAULO rMATRÍCULA=1· . rFOLHAJ·. 
L~ 88.089 ~ L 01 ~ · r........ / Bàuni. ie de maio de 2005. 

• .. l 

. . ' ~ -
IMÓVEL: , UIIA GLEBA coni a · área de~ 433.391.00 m' oa 43,3391 liect.aree,-
identificada como 1• ÁREA. situada nes& cidade de Baura-SP, · locállzada nQ. lado 
direito da-Rodovia Comandante João Ribeiro ·de Barros - SP 294, sentido Bauru- · 

. Marília. na altura. do km. 349, com. os seguintes limites e confrontações: -Começa 
no ponto 2. · situado no limite da faixa de domínio da Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros - SP· 294, pertencente ao DER; distante da inte~o desse · 
al,inhamento ·com o . alinhamento da Estrada Muni~ da· Prefeitura Municipal a~ . · 

. Bauru, desse ponto segue -com-_o .rumo. de 54°09'207SW por· uma distancia qe 
60,03 inetrós confrontando com à Rodovta: ·Comandarite JQiio·Ribclro de Barros -
.SP 294, pertenéente ao DER. até· o ponto 3; dãi segue com rumo de 36'08'31 "NW 

. por urna distân~ia .de 50,02 . metros ·até. o po_nto 3A: d~. -segue corri rümo de 
54º35'49"SW por uma distância de 49,96 metros_até··o ·ponto 3B, .. êlaí segue com 
rum.o _.de 38'00'5TSE por . uma distância dé 50,12 ~etros até ·o ponto 4, 
confrpntando do ponto 3 ' ao ponto· 4 com a · área 

1
do· Jnstifuto Penal Agricola 

pertencente ·-~ Fazenda· do . Estado de São Paulo: daí segue com ·o. rumo de . 
. 54~16~10"SW por uma distância de 205,77 metros até o ponto 48; daí segue com o 

rumo de 54º1-6'10"SW.por wna distância de 171,82 metros até o _p>n,to 54; --~ · 
segue -átnda com o mesmo. rumo de 54~16'l0"SW por uma distância de 481,61 . ' 
metros até o ponto 5; • confrontando do ponto : 4 . __ ao ponto 5 com a Rodovt~ 
Comandante João · RibeJro de Barros SP - 294, .do~ Departamentp de Estradas ele · 
Rodag~m - ··D~ daí segue com rumo de 5{;"56'2rNW .J>Qr uma distância ~e 

. 440;08 metros . confrontando com o Hospital · Pslqulãtrtco Sebastião ~aiva até o 
ponto 6; daí segue com o rumo de .55º34'13"NE pc;>r wna distância de 1.221,03 
metros. confr~ntando COll'\ O · Iri~_tltuto i>enál· Agrícola. pertencente a Fazenda de 
Estado de São · Paulo até o ponto 33: daí -segue com. o ·nnno_ de . 29°2T48"SE por 

· uma distância de- 234, 78 metros, · confroritand<;> com 'a ·Estrada , Municipal da 
· Prefeitura Municipal de . Baurn até o ponto . 34; daí segue coin •. rumo dé 
55º01'3l"SW por·uma distância de 47,69 metros até o pont<?. 2A; dai segue com 
n.imo de 28°32'58"SE por uma distância de 151,05 metros~· até ó ponto 2,. inid~-da 
presente-descrição. confrontando dó pontó 34 ao ponto 2 com· a :área da Fazenda 
do Estado de São Paulo. -· . , . . · - ·· · - · _- -

· ~o· no Instituto Nacional d~ Colonlzàção e Reforma Agrária (INCRA) em 
niafor área 84>b · n• OOOOSUST71549 com · os· seguintes . dados: denominação: 
Fazenda do Estado· de São P~ulo: localização: Rodovia João Ribeiro de Barros Km 
343; muÍlicípto·sede do.imóvel: BaÚru; UF: SP; fo~ de ·detenção: proprietário ou 
posseiro individual: módulo ~: - 15,4 ha; n• .módulos· rurais: 81,60;· módtilo '· 

. fiscal: 12,0 ha: nº módulos ' fl~cais: 76,90~ FM_P: ·2,0 ha; classificação do imóvel: · 
~de prop~edade: área total: 922.3 h~: ãreà registrada: 922.3 ha; :ãrea de poss~ 

. 0,0 ha; nome do· detentor: Fazenda do Estado de Sãó. ·Paulo Km 343, conforme 
certificado de C~dmstr& de Im6vel R~ ~ CCIR ·2000/2001/2002, expedido pelo 

· - segue no ve_rso - · 
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e, MATRÍCULA -7· .. ·· e·. _FOLHA ·]·· 
88.089 . . _ ,01 _ . 

. · , VERSO . 

referido órgão . 

. PROPRlltT~ FAZENDA DO-~~ DE SÃO PAULO • 

. REGISTRO ANTERIOR: Matricula 0 9 86.594. de 27/07/2004 deste 2° Oficial de 
Registro de Imóveis da comarca de· -Bauru-SP (A ·presente matricula foi descerrada 
de confonnidade com o -memorial descritivo e lcvantam,ento planialtimétrico: 

s , eiaborados _ e as&inados pela Sra_. Cássia Maria ~urenço · Dias. Ji'erro. Diretora do 
. Serviço de Engenharia e caaastro Imo~o. da Procurado1;fa Geral do Estado. 

Regional de Bauru, CREA 59. 7-78/D, acompanhado de_ petição firmada em Bauru-
' . SP, aos 25/04/2005. Prenota · 9 189.943, de 29/S)4/2005. 

' .. 
. 1 . . 

A•.01. - Em 19 de maio de :IOOCS. Da averbação n° 01, de 27/07/2004 ·da 
mabi_culà nº 86:594 deste O.R.L, consta que, no Imóvel que deu origem a presente 

· matricula, 'penllaI)ecia.Dl em v:tgor o giavame. sobre uma falza -de tezna localizada 
nos imõveis das transcrições n"s 1.690, 1.678, 1:797, 1. 777 e 2 .283, deste 2° 

-Oficial de Registro ,de liDÓV'eis da comarca de. Bauru-SP, a FAZENDA DO ESfADO 
DE ~o PAUW ~tala .• ,._..or da OOIIPANIIIA PAULISTA DE FORÇA' E 
·UJZ: sociedade anôrúma _· com st:de. em São Paulo, pela esc:ritµra lavrada em 
23/03/1970 pelo 19° ';l'àbelião de~ Paulo e regtstradá. em 09/04/1970 seb ri11• 

2.791 no Livro de Registros Diversos nt>. 4-C. 4~te 2° Oficial_ de Registro de -
Imóveis _da comarca de Batlru-SP, uma eenlclJG ~•endonal pua pauagelll d.e 
Unha de · tnnsm!nsio ae e:neq&la 'eJ6tdca. faixa de terras essa que assim se 
descreve: . "inicia-se no_ P,Onto ·A" ·da plan~ n 9 2 .228, · da Procuradoria Geral dó 
Estado, situado na margem esquerda da ' Estrada Municipal Bauru .. - Instituto 
Penal Agricola, . próximo à · propiiedade de Paulo Marques e mima dis~cta de . 

. 371.96 metros da Estrada Estadual Bauru-Marilia; do ponto A segue em ·linha.reta--
.numa distância :de 237,98· metros e rumo ; de 26940' SW até q : ponto B. 
· confrontando 'com o remanescente do _ próprio .. estadual, adquirido de . Antôrúo 

" Galvão de Castro e Joã.Q Manoel Casars: do ponto A. deflete à · direita e segue em 
.linha reta numa distãnqa de l .Q37,3P metros-e rumo·de 761122' sy,/, até o ' ponto C, 
locaitzadô a urp.a distancia ,de '431,87 metros da estrada estadual Bauru-Marilia, 
confrontando com remanesçente -do próprio estadual adquirido de; João Manoel 
Ga~s. Shigu~ Maeda, Toktuú~ugue· lamashita e Sogo 8aito; do· ponto 6 deflete 

,ã direita e segue em lmha:reta.numa dis~da de 36,226 metros e rumo de 479 5()' 

NW atê o pohto p. confrontando com propriedade de quein de direito; do ·ponto D, 
deflete à direita e segue em linha r eta num~ di~tãncia d e 1.047,69 m e tro s e rumo 

. de 76°22' NE' até o ponto E, ~onfton~do ,com rp ~~escerit~ do próptio estadual, · 
adquirtdo de Sozo Salto, Tokunusuke Iamashitit, Suigi.leo Maeda e João Manoet 

_. - s egue fls.02 -

.. ., 
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2° OFICIAL DE ;REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA, .. . -j 
. - . . - DE BAIDUi-SÃ() PAULO . , . - ~

- _ ,,_ . RuaTre_ze de Maio, 3.34 -C~ntro - CEP: 17.ÓJS-270·~ Fon~: (14) 3r04:so66 - c ·NPJ:-05.689.774/000l-9!i _ _ 

Joã~ Baptlsta de Mellén Souza ~eto -Oficial · . Rubens Pei-el 

. . . 

L.ivro n~º 2 - Registro Gera·1 . -2.0.0FICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS'.· . . . . . . 

. _ c~~~=:l c·=J DE .BAURU .:. S. PAULO 

. Bauru, 19 de maio ·de 2005.' _ 

- {continuação de fl.01) •. .' ................. : .•..... ~.-: .... ... : .......•. :-.......... ; ..•....•.. ..... .. :.~ •. ... ...... :.-.. . 
Casars; do ponto _E deflete _ à esqu~rda e · segu~ em linha reta: numa·. distancia de·~ · . 
264,14 -~etros e rumo de 26940' NE atê o ponto .r. situado,à ·rnargem ~uerda da 
Es trada MuJ:)icipal · Bauru, -~ Instituto . Pená.1 Agrícola, confrontando -com 
remanescente.ao próprio estaduâl, adquirido de. João Marioel Casai-s e Antônio 

· Gâlvão de Çastro; .do ponto -F deflete . à direita e segue êrp ·linha .. reta ~ o 
· alinhamento da_ referida estrada municipal~ ·no sentido . lnstitut<?. P~nal Agrícola 

_ para Bawu, ·confrontando com propriedade:ãe quem de direito, numa distancia de 
56,30 metros atê-o ponto A. -inicio da presente descrição, encerrando a área de 
38.805,30 metros quà.drad~· e que achá.:se situ~à. no própri~-- estadual sob a 
·administração do Instituto Penal Agricola de Bauru. neste município e _ comarca de 

· Bauru, cem a área de 232, 79 hectares; rnats ou menos, confrontando' em sua 
integridade com a Estiada _ Estadual Baurn Marlllà. Esti:ada . Municlpal Baun.a -

. Institui:~ _J>e~ Agricola de Bauru, e mais ,quem· de ·dlrelto·_. Ppstérionnente; foi 
averbada ~ margem . deste · registro em -27/04/1973, _· a escritura .lavrada em 
13/94/197~ pelo 1_9°· C~ório de Notas_ de-São Paulo, pela qu~ a Fazend.a do 
Estado de São Paµlo 'autorizou a Companhia Paulista de Força e Luz a cQp.Stnúr 

-dentro da faixa de servjdão objeto· do registro, altm da linha de trans~ de 
energia elétrica. as Hnl1áls) 1 case telefôru~·-awdJiarefl, a: que se refere o art. 

· ·39 do Dec. ~ .1964, d~tlriada ao _serviço de _manutenção _e . _ . 
emissoras de cnergt~ elê'trica. Prenóta -o nº 189.943, 

• 1 • • • 

escreventes auto 

Av .02 - Em 19 ~ _maio: .te 2005~ Ptoccd.~-se _ ~ presente pâ'ra constm.: -que. o 
lmlwel · foi lncorporado ao ~tro . arlNlilo .desta . clda<:J~ _ de Bàuru:.~w. de 
con.fomúdade .com a n 11 .5.216, de 14/12/2004, que altera a red~çãó 
do arti _ 9/05/1987, que estende-o · ~ etró proa.no do 

pi .943, de 29/04/2005. · ' . 

Ros 

Av.03 - ,Em 31 de maio de 200es~ ·oe .confomúdacle"· co~· <> ·permitido ~lo artigo 
i13, n 9 I, "a·, da Lei Feckral n 9 6.0iS/.1973, assim como pelo subitem 123. 1, ~a·, 

· da_ sul>seção N _da Seçã~ Il do Capítulo JÇX das Nó~ de_ Serviço _da Corregedoria _ 
Geral da Justiça, proéede:-se a presente para 'constar _como sendo ó segmento 
correto do-início da descrição-dá gleba objeto desta mat:iicula. o seguinte: ' c omeça 
no pqnto 2, situado· no n.mite da Íi;ÚXa de dominio da ~ODOVIA COMANDANI'E 

- · segue :no verso :- · 
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-JOÃO RIBEIRO , DE BARRO - SP 294 · PERI'ENCENIE AO DER. distante· no.37 
inten1eeão---t:1 alinhamento com - o alinhamento . da• ESTRADA 
- MUNICIPAL DE BAURU'", ficando- sem outras 

os . 

R.04 - Em 24 4o Junho ele • Por Escritura lavrada em 21/09/1987, às 
pâginas 128/129 do livro 587, no lº Çartórto de Notas da cómaréà de BaÚÍU-SP. 
re-ratlftcada por Escritura lavrada aos 19/08/20,04, à pagina 136 do livro !;)53, a 
FAZENDA DO - , - SÃO PAULO, -doou o lmlwel ao IIONICiPJO ·og -
BADRU (Prefel Muni ipal .de i Bauiu), 'tnscrlto no · CNPJ sob . n 11 

46.137.410/000 -80, pel ~V or estimativo de .Cz$4.466.~0.QO (quatro milhões, 
quatrocentos e ~!J~:mltill't is mil, ottócento~ e b1nta cnizados, estando incluso 
nessa quantia ferente a _ outros imóveis) . ....-:::;::::::,~ .... vcnai/2005: 

- R$1.603.546,. 11 190.651, de 13/06/2005 -~~-- . 

s 

A't'.OB _- Em 24. d.e junlao d.e 2005.- P a Escrltura do R.04, -proçed~-sé .a pres..ente 
para constar que, o ~~ Ol'II' doado destlna.--tie à linplanü.çAo do· Segqndo 
Dtstdto In4uatrlal, vedada a sua ut;W,zação para -qu~quer outra ftrialidade, bem -
como a · sua tipnsferêncla, a qualquer titulo, no todo ou cm parte, _ conforme 

· ·1 consignado nó artigo 3" da Lei Estadual ri.11 5.414, de 10/12/1986; que, de acordo 
com o artigo Z' da citada Lei Estadual, .o donatário obriga-se ~ respeitar . a 
·concessão de ·_ uso e. a constituição _ de _ .servidão de passagem antCn.onnente · 

1 • . ' . 
est:abelecldas, fespectiv~cnte, à Empresa Brasileira . dCr Telecqmunicações -
EMBRATEL - ·e a . - a Paulista de··Força e Luz - CPFL, pelo Decreto-Lei n 11 

39 de : 10/04 9 e .; · . Dec(Cto sem · número, · de 10/12/1969; que o nã,o 
éumpriment - das obrtg cstatuidas, ~mará nula. "pleno Jµrt•, a presente 
doação, reverf do Q liné>v à posse ou domínio da outorgante doadora, se~ que 

_ esta fique obriga nizar o outorgado donatário, ·por benfeitoiias que a 
mesma venha a cons imóvel. tudo de confonnidade co cláusulas 4º. 5º 
e 6° do título. RI'<~:!~.~~ 11 90.651, de 13{06/2005. · 

s 

Av.06 - Em · ~ de ·junho finnáda em Bauru-SP: aos 

- segue "tls.03 -

-
• 1 
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2º0FICIAL DE IU;GIS. TRO D~ IMÓ.~~S-~A-COMARCA_·., : · Cl 
· - . . . DE BAURU - SAO PAULO _ · . . ½', 

. -· Ruí.Treze d~ Maio, 8~34 - Ce~tro. CEP: ;7.015~270- .Fone: {·~4) 3.10·4-~06~ ~ ÇN;i:_ 05~689.174/~00t-95 , ~ 
Joio, Biaptista ~e- Melio e Souza Neto -Oficial . . Rubens P~reira de Mel!o e So~ - Sub~tltúto 'Ja 

. · : . · _ ·. · . · ·(PRoc. M• i5ch, . 1!l:"=J' 
1 .- F•~c':'"u ~H .... A~s:; .• ;::~=~=--=·=-===-=-~--===~~===---~ 

..... _. ... --- .. -------------·---- - ---· -·- \o ... .. _ • 

. ·Uyro·n.0 _2 - ·Registro Geral · 2~i) 0F1c1AL cie ReoisTRO ó.E 1Móve1s 

. oe eAu~u . s~. PAliLo · 

· Bauru, 24 de junho de 2005. 

. · ( continuàçã ........ ...... : ... .' ... . ... .... .. ... .. .......... ................ . 
. i3/0(?/200 presente_' pa.ra constar .que: o ÍLQ.óvel foi ~dastrado na 
Prefeitura e Bauru-SP sob -n! 4/1934/t; ·. ·coruorine se verifica do · 
Atestado . n., ... ,_,~ n° 005313;·_ expedid_~ em . 18/05/ 5_ pela . própria 
17-efeitura, gJ.)~~,m:pa1J.ll a petição. Pr~notação nº 190. · · , d ~-lh,2005. • 

' -

Ao Oficial. . .. : R$ . ' 20, 83 Nada ~ais · ·consta -em relação. ao imóvel lia matrlcula 
Ao Estadõ ..... : R$ o,oo· certificada: A presente cópia é repfodu-ção élUtêntica da(s) ' 
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PROC. N2 i'.iç,] \' 
FOLHAS.Jõ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.114 DE 13 DE SETEMBRO DE 2.011 
Autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno à Empresa ELETRONIL REPAROS EM 
SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA-ME 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° 

Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS 
ELÉTRICOS LTDA-ME pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO de uma área localizada no Distrito Industrial JJI, com a seguinte 
redação: 

Setor 04, Quadra 2327, Lote 01 - Distrito Industrial lll. 

Imóvel correspondente ao lote sob nº OI da Quadra sob letra N do loteamento denominado 
Distrito Industrial JJI, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas e confrontações: 
medindo 21,81 metros de frente confrontando com a Rua 12, quarteirão 02, lado ímpar, 17,08 
metros do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com a Rua 03, 
com a qual faz esquina e existindo entre estas vias uma curva de desenvolvimento de 14, 13 
metros; 17,08 metros do lado esquerdo, confrontando com a Rua 14, com a qual também faz 
esquina e existindo entre estas vias também uma curva de desenvolvimento de 14, 13 metros, e 
39,81 metros nos fundos, confrontando com o lote 02, encerrando uma área com l.003,3612 
metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru conforme 
Matrícula nº 88.089 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se 
caracterizado pelo desenho SP nº 4709 e avaliado por R$ 30.100,84 (trinta mil, cem reais e 
oitenta e quatro centavos) . 

A área descrita no artigo 1 º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e exclusivamente 
para a instalação de uma empresa de prestação de serviços elétricos. 

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. 3º 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 normas 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. 
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PROC. N~ is, / lj 
FOLHAS 44 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.114/11 

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

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

Bauru, 13 de setembro de 2.01 1. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PAULO ROBERTO FERRARI 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECÔNÔMICO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

2 
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P. 22.736/11 

PROC. N2 '2-½./t, 
FOLHAS '-15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.429, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2.013 
Prorroga o prazo contido no art. 3° da Lei Municipal 
nº 6.114, de 13 de setembro de 2.011, que autoriza o 
Poder Executivo a destinar uma área de terreno à 
empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS 
ELÉTRICOS LTDA-ME, em regime de Concessão 
de Direito Real de Uso. 

I 

~ 

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° 

O prazo para o término das obras previsto no art. 3° da Lei Municipal nº 6.114, de 13 de setembro 
de 2.011, que autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à empresa ELETRONIL 
REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA - ME em regime de Concessão de Direito Real 
de Uso, localizada no Distrito Industrial Ili, para o desenvolvimento de atividades de prestação de 
serviços elétricos, fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir da publicação da presente lei. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de novembro de 2.013. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ARNALDO RIBEIRO PINTO 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

1 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

EtCl~\presente processo o Vereador: 

Em-2P de ~~de 2019. 

ALEXSS RO BUSSOLA 
P ·dente 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 170)5-230 - 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 

2 O d .u-----,.___ 2 O 1 9. 
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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. 

Mem 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

20 de novembro de 2019. 

Presid nte 



f • <&~~~:-! · . Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 
1 ' • C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: • ~1/½~ 

Em~ de '-1\J\~ de 2019. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro· CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

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 
21 de novembro de 2019. 

°' ~ lJ-,, 

NIERI BASSETTO 

elatora 
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~IÍHVUa~ . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

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

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
21 de novembro de 2019 . 

HIARA ERI BASSETTO ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Membro Relatora 

LUIZC 
Membro Membro 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
/ 

LJl"L tr4-lo) '.WThk)rJ 1 
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~âmnne ~ ~~: =;;;=-;;;;;= 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 c9RAÇÃO DE 

SAOPAULO 

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 

26 de novembro de 2019. 

LUIZ 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇÃO DE 

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. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
26 de novembro de 2019. 

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

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

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

x;La rA· 

9011 (p, Q f, ª~
/SÊRg(iõ sÍÚM 

Presidente 

de 2019. 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DA RELATORA 

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. 

Sala das Reuniões, em 

27 de novembro de 2019 . 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, tendo em vista a 

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

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 
decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

27 de novembro de 2019. 

i~Z~ 
Presidente 

Membro 

Publicação da Pauta no 
Oiário Oficial de Bauru 
Dia ~ llJ Ji. ás fls. 1-3 o;l 1-\ 

OIRETORIA DE e LEGISLATIVO 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇÃO DE 

SAOPAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Primeira e Segunda 

Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária realizadas no dia 02 de 

dezembro de 2019, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

JOSÉ ROB 
Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

~~~~ 
RONALDO JO~É SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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AUTÓGRAFO Nº 7409 
De 03 de dezembro de 2019 

-CORAÇAODE 
SÃO PAULO 

Autoriza o Executivo a transferir uma área de terreno da 
Empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS 

LTOA ME, para a Empresa TECFAG - COMÉRCIO E 

IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELLI PPP. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica o Executivo autorizado a transferir a uma área de terreno 
localizado no Distrito Industrial Ili da empresa ELETRONIL REPAROS 
EM SISTEMAS ELÉTRICOS L TOA ME, para a empresa TECFAG -
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP, 
correspondente à Matrícula nº 88.089, do 2° Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Bauru, com a seguinte descrição: 

Setor 04, Quadra 2327, Lote 01 - Distrito Industrial Ili. 

Imóvel correspondente ao lote sob nº 01 da Quadra sob letra N do 
loteamento denominado Distrito Industrial 111, nesta cidade de Bauru, 
com as seguintes medidas e confrontações: medindo 21,81 metros de 
frente confrontando com a Rua 12, quarteirão 02, lado ímpar, 17,08 
metros do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, 
confrontando com a Rua 03, com a qual faz esquina e existindo entre 
estas vias uma curva de desenvolvimento de 14, 13 metros; 17,08 
metros do lado esquerdo, confrontando com a Rua 14, com a qual 
também faz esquina e existindo entre estas vias também uma curva de 
desenvolvimento de 14,13 metros, e 39,81 metros nos fundos, 
confrontando com o lote 02, encerrando uma área com 1.003,3612 
metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru conforme Matrícula nº 88.089 do 2° Cartório de 
Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP nº 4709 e avaliado por R$ 30.100,84 (trinta mil, cem reais 
e oitenta e quatro centavos). 

A Concessionária obriga-se a destinar a área descrita no art. 1° única e 
exclusivamente para a instalação de sua empresa de comércio, 
importação e exportação de máquinas de embalar e suas respectivas 
peças e de serviços de manutenção e reparação de máquinas e 
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 sucede em todos os direitos e deveres oriundos da 
concessão originária, autorizada pela Lei Municipal nº 6.114, de 13 de 
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setembro de 2.011, inclusive na continuidade do prazo da concessão 
para pleitear a doação da área. 

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 e a 
metragem da área concedida. 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a 
rescisão do contrato, com a restituição da área ao Município, sem 
direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas pela 
Concessionária, independentemente de notificação. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.114, de 13 de setembro de 
2.011 e nº 6.429, de 04 de novembro de 2013. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ Q,\,,' ~ 
RONALDO flfÔSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 249/19 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, por meio do presente, os 
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descrttos, referentes aos projetos aprovados em 
Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 02 de 
dezembro de 2019: 

Autógrafo nº 
7407 

7408 

7409 

7410 

7411 

7412 

7413 

Decreto nº 
1868 

1869 

1869 

1870 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru à Creche e Centro de Educativo 
Unidos para o Bem; 
de autoria desse Executivo, que estima receita e fixa a despesa do Municipio 
para o exercício 2020 e dà outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a transferir uma àrea de 
terreno da Empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS L TOA 
ME, para a Empresa TECFAG - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS 
EIRELU PPP; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transferência no orçamento exercício de 2019; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transferência e transposição no orçamento exercício de 2019; 
de autoria desse Executivo, que altera o inciso I e caput do art. 2º da Lei nº 
7231, de 17 de junho de 2019, que autoriza o Municipio a realizar parcelamento 
de precatório; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transposição, no orçamento exercido de 2019. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Vereadora CHIARA RANIERI BASSETTO, que dá denominação 
de Rua CLÓVIS EDUARDO NEME SIMÃO a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador MARCOS ANTONIO DE SOUZA, que dá denominação 
de Rua MARIA DE LOURDES POMPEU - "LALAI" a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador ROGER BARUDE, que dá denominação de Avenida 
OSWALDO BERTUCCI FERREIRA a uma via pública da cidade; 
de autoria da MESA DA CÂMARA, que dá denominação de Rua SEBASTIÃO 
THEODORO FREITAS a um prolongamento de via pública da cidade. 

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

Excelentissimo Senhor \ JUS? 

CLODOALDO ARMANDO ~ ....._.:,___ __ 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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====---- ~=_:__ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 492/19 
P. 22.736/11 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên · a Le 
Executivo a transferir uma área de terreno da Empresa EL ONIL 
LTDAMEparaaEmpresaTECFAG-COMÉR O • E 

Atenciosas saudaçõ , 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 04 de dezembro de 2.019. 

Munici ai nº 7.301/19 que autoriza o 
PAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS 

. QUINAS EIRELI EPP. 

1 
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\ PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.301. DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza o Executivo a transferir uma área de 
terreno da Empresa ELETRONIL REPAROS EM 
SISTEMAS ELÉTRICOS L TDA ME, para a 
Empresa TECFAG COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP. 

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° 

Fica o Executivo autorizado a transferir a uma área de terreno localizado no Distrito Industrial III 
da empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA ME, para a empresa 
TECFAG • COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI EPP, correspondente à 
Matrícula nº 88.089, do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, com a seguinte 
descrição: 

Setor 04, Quadra 2327, Lote 01 . Distrito Industrial III. 

Imóvel correspondente ao lote sob nº OI da Quadra sob letra N do loteamento denominado Distrito 
Industrial III, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 21,81 
metros de frente confrontando com a Rua 12, quarteirão 02, lado impar, 17,08 metros do lado 
direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com a Rua 03, com a qual faz 
esquina e existindo entre estas vias uma curva de desenvolvimento de 14,13 metros; 17,08 metros 
do lado esquerdo, confrontando com a Rua 14, com a qual também faz esquina e existindo entre 
estas vias também uma curva de desenvolvimento de 14,13 metros, e 39,81 metros nos fundos, 
confrontando com o lote 02, encerrando uma área com 1.003,3612 metros quadrados. Referido 
imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru conforme Matrícula nº 88.089 do 2° 
Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4 709 
e avaliado por R$ 30.100,84 (trinta mil, cem reais e oitenta e quatro centavos). 

A Concessionária obriga-se a destinar a área descrita no art. 1 ° única e exclusivamente para a 
instalação de sua empresa de comércio, importação e exportação de máquinas de embalar e suas 
respectivas peças e de serviços de manutenção e reparação de máquinas e 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 sucede em todos os direitos e deveres oriundos da concessão originária, 
autorizada pela Lei Municipal nº 6.114, de 13 de setembro de 2.011, inclusive na continuidade do 
prazo da concessão para pleitear a doação da área. 

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 e a metragem da área concedida. 

Art. 4º 

Art. 5° 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do contrato, com a 
restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas 
pela Concessionária, independentemente de notificação. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.114, de 13 de setembro de 2.011 e nº 6.429, de 04 de 
novembro de 2013. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADODESÃOPA O 

Ref. Lei nº 7.301/19 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data 

N CA S 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ALINE PRADO 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

LIN 
ÔMICO, TURISMO E RENDA 

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

HEIRO 
UNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Clnnprldn ff exigências togais 
êl1c~rnin~a-se o presente processo 
•Ao , eryiço de Microfilmagem e 

rqu1võ. 

Bauru .Q.~ .. J,.~ ,11., .:io_ <-O 
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