
 

 

 
 
 

 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 02 
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
 
Justificativa: 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU,divulga, para conhecimento público, 
que fará realizar a AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e debate das 
minutas de EDITAL e respectivo contrato do projeto de CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO 
MUNICÍPIO DE BAURU, em atendimento ao artigo 11, inciso IV, da Lei federal 
11.445/04, ao artigo 39, inciso IV, do Decreto Federal 7.217/10 e ao artigo 39 
da Lei federal 8.666/1993, observando o seguinte: considerando que o Decreto 
Municipal 14.664, de 20 de Março de 2020 declarou situação de Emergência 
em Saúde Pública no Município de Bauru, e está vedada a realização de 
quaisquer eventos públicos ou privados em que ocorra a aglomeração de 
pessoas, bem como que o Decreto Municipal 14.737, de 23 de Abril de 2020, 
estabeleceu que as audiências e reuniões com participação popular sejam 
realizadas por meio de videoconferência enquanto perdurar proibição de 
aglomerações no Município de Bauru em virtude da pandemia, há a 
necessidade de se adotar a videoconferência para a realização da audiência 
pública.  
 
Na audiência pública haverá a apresentação da situação de serviços públicos 
de manejo de resíduos sólidos urbanos no Município e dos fundamentos para a 
sua contratação.  Em seguida será aberta a oportunidade para perguntas, 
sugestões e comentários, nos termos do regulamento da audiência. 
 
Data da Audiência 
 
A Audiência Pública ocorrerá no dia 17/12/2020,  às 19:00hs e será realizada 
de forma remota ou virtual, por meio da rede mundial de computadores 
(internet).  
 
Inscrições 
 
A participação é aberta a todos, observada a necessidade de registro, que se 
dará através do preenchimento do formulário de inscrição, no  link 
https://www.bauru.sp.gov.br 
 
As inscrições poderão ser pelo telefone (14) 3232-1247, (14) 3235-1119 ou 
através do e-mail, concessaoresiduossolidos@bauru.sp.gov.br, até as18:00 hs 
do dia 17  de dezembro de 2020. 
 
Todos os interessados estão convidados a participar da Audiência Pública, 
inclusive para fornecer seus comentários e contribuições ao Projeto. Os 
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participantes devidamente cadastrados receberão  através do e-mail ou 
número de telefone informado no formulário, o link para conexão e participação 
da audiência pública. 
 
Informações gerais sobre a audiência e Consulta Publica 
 
 Baixe o Regulamento da Audiência Pública e não deixe de acessar a página 
da Consulta Pública: https://www.bauru.sp.gov.br.  
 
 Para mais informações entre em contato com o Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Bauru, situado à Praça das Cerejeiras, n.º 1-59, Centro, telefones 
(14) 3232-1247, (14) 3235-1119, ou através do e-mail 
concessaoresiduossolidos@bauru.sp.gov.br. 
 
Os interessados poderão obter cópia reprográfica dos documentos na sede da 
Prefeitura Municipal de Bauru, à Praça das Cerejeiras, 1-59, centro das 8:00hs 
às12:00hs e das 14:00hs às 17:00 hs, mediante o pagamento dos respectivos 
custos de reprodução ou através do site https://www.bauru.sp.gov.br (Consulta 
Pública Concessão de Resíduos Sólidos Urbanos). 
 
As sugestões e comentários relativos às minutas de edital e do respectivo   
contrato que estão em Consulta Pública, poderão ser enviados até o dia 
30/12/2020 à Prefeitura Municipal através do e-mail  
concessaoresiduossolidos@bauru.sp.gov.br. 
 
 

Bauru, 02 de dezembro de 2020. 
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