
 

 

AVISO DE ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA Nº 02/2020 

APRESENTAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE BAURU, por meio do Sr. Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta, 

comunica a todos os interessados a colocação em CONSULTA PÚBLICA para 

apresentação do Projeto de CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE BAURU, em regime de 

CONCESSÃO, pelo prazo de 20 (vinte) anos, e dos estudos que a fundamentaram, de 

forma a garantir a ampla participação das comunidades, movimentos e entidades da 

sociedade civil em observância ao artigo 11, inciso IV, da Lei federal nº 11.445/2007. 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE CONCESSÃO: 

A referida contratação objetiva a melhoria da qualidade dos SERVIÇOS DE MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS no Município, incluindo: 

 

I - Implantação, operação e manutenção de Central de Tratamento de Resíduos, 

incluindo novo Aterro Sanitário;  

II - Reestruturação de 9 (nove) ecopontos; 

III - Implantação de 4 (quatro) galpões de triagem de material reciclável;  

IV – Realização de estudo de investigação de contaminação e monitoramento do 

Aterro Sanitário Municipal; e 

V – Desenvolvimento e execução de Programa de Educação Ambiental.   

 

Em resumo, a contratação em questão busca viabilizar investimentos que garantam a 

modernização e a eficientização de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos 

no Município, acompanhados de um padrão de performance operacional que propicie 

o atendimento às expectativas e demandas da população de maneira a cumprir o  as 

legislações  que estabelecem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a  Lei Federal 

nº 12.305/2010, assim como a Lei Municipal nº 5.837/2009 que trata da  Política 

Municipal de Limpeza Urbana e  Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 



Os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, jurídica e socioambiental 

visando subsidiar a modelagem de contratação para investimento em serviços de 

manejo de resíduos sólidos urbanos foi realizado pelo consórcio EY/CONEN/LACAZ 

MARTINS/ZIGUIA, contratado pela Caixa Econômica Federal. O projeto faz parte do 

Programa de Investimentos do Governo Federal, fomentado pela Secretaria Especial 

do Programa de Parcerias de Investimentos – SPPI, custeada com recursos do Fundo 

de Apoio à Estruturação e ao desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias 

Público Privadas – FEP Caixa, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017. Tal projeto 

do Governo Federal visa promover o saneamento básico no país e escolheu 05 

projetos pilotos para iniciação, sendo o Município de Bauru um dos escolhidos. 

Documentos à disposição em <https://www.ppi.gov.br/projeto-piloto>.   

Os documentos pertinentes ao Projeto estarão à disposição dos interessados para 

consulta pública, durante o período de 30 de novembro de 2020 a 30 de dezembro 

de 2020, nos seguintes endereços:  

- Prefeitura Municipal de Bauru, situada à Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, das 

09h às 12h e das 14h às 17h, devendo os interessados recolher o custo de 

reprodução dos documentos solicitados; e 

- Internet, no seguinte endereço eletrônico: https://www.bauru.sp.gov.br (Consulta 

Pública Concessão de Resíduos Sólidos). 

Os interessados em apresentar contribuições e sugestões deverão enviá-las, até o dia 

30 de dezembro de 2020, último dia da Consulta Pública, em formulário específico, 

disponível nos locais acima indicados, com vistas ao aprimoramento do Projeto de 

Concessão. 

 O Formulário preenchido deverá ser enviado ao e-mail 

concessaoresiduossolidos@bauru.sp.gov.br (fazer download para preenchimento). 

 

Bauru, 27 de novembro de 2020 

 

 

Prefeitura Municipal de Bauru 
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