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03 300 Un.

Chá de erva mate 
queimado, em 
embalagens de 200 
gramas, constituído 
de folhas novas, 
de espécimes 
vegetais, genuínos, 
l i g e i r a m e n t e 
tostados, e 
partidos, de cor 
verde amarronzado 
escuro com aspecto, 
cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de 
sujidades, parasitas 
e larvas. Deverá 
ter prazo mínimo 
de validade de 10 
(dez) meses a partir 
da data de entrega.

União R$ 2,28 R$ 684,00

VALOR TOTAL R $ 
13.671,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto
Assinatura: 19/12/2013
Bauru, 16 de janeiro de 2014
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2013
Processo nº 7204/2013 – Pregão Presencial n º 022/2013
Contratante: EMDURB – Contratada: CIMASP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.
Objeto: item 01; 01 un.. de Coletor Compactador de Lixo, novo, de fabricação nacional, caixa de carga com 
laterais lisas e de  forma elíptica, reforçada por quadro dianteiro e traseiro , garantindo total esquadrejamento 
; de carregamento traseiro; com capacidade volumétrica de 19 m³ de lixo compactado dentro da caixa 
de carga; Praça de carga traseira com capacidade volumétrica de 2,20 m³ de lixo solto; Tampa traseira 
com 66° de inclinação, permitindo uma excelente distribuição de pesos entre os eixos do chassi; Sistema 
de descarga do lixo através painel ejetor acionado por cilindro hidráulico telescópico e de dupla ação; 
Sistema de compactação por placas (compactadora e transportadora) acionadas por 2 cilindros hidráulicos 
internos de dupla ação em cada uma; Ciclo de compactação semi-automático através comando hidráulico 
traseiro acionado por alavancas e com sistema de segurança que permite parar ou inverter o ciclo em 
qualquer fase; Placa compactadora e painel ejetor equipados com guias revestidas com polímeros de alta 
resistência, durabilidade e auto-lubrificantes (UHMW); Abertura e fechamento da tampa traseira efetuada 
pela ação de 2 cilindros hidráulicos externos de simples ação e com travamento manual da mesma; Índice 
de compactação 4 x 1; Estribo traseiro fabricado em chapa de aço anti-derrapante e próprio para acomodar 
até 4 garis, munido de alças de segurança e corrimão em toda a volta; Sinalização externa conforme normas 
do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. Itens de série no equipamento: Reservatório de captação 
de chorume do lixo de 150 litros e com registros de escoamento; Iluminação na praça de carga traseira 
para trabalhos noturnos; Sinalização sonora de marcha à ré engatada; Comunicação sonora entre garis e 
motorista;
Suporte lateraL para pá e vassouras; Paralamas metálicos com parabarros de borracha; Vedação com perfil 
duplo de borracha em ¾ da porta traseira; Acelerador automático do motor para operação de compactação 
do lixo; Válvula anti-aceleração; Válvula regenerativa ;
Válvula anti-chupeta (só permite a descarga do lixo com a tampa traseira aberta); Giroflex traseiro de 
advertência; Trava de segurança para operação de manutenção da porta traseira ; Barramento lateral de 
segurança contra ciclistas; Pintura de acabamento em esmalte sintético automotivo na cor à ser definida; 
Tomada de força multiplicada sem cardan e com acionamento na cabine do chassi; Marca: CIMASP;
Valor unitário R$ 92.000,00;
Valor total R$ 92.000,00;
Vigência: 12 (doze) meses.
Condição de Pagamento:  O pagamento será realizado em 03 (três) parcelas, sendo a 1ª (primeira) parcela 
paga em 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, e as demais em 60 (sessenta) e 90 
(noventa) dias após o recebimento definitivo
Assinatura: 26/12/2013
Bauru, 16 de janeiro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2013
Processo nº 4889/2013 – Pregão Presencial nº 015/2013
Contratante: EMDURB – Contratada: CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO de coleta e análises químicas de 31 amostras de água e 21 amostras de solo de material a ser 
retirado do ATERRO SANITÁRIO DE BAURU – SP destinado a atender a Gerencia de Resíduos Sólidos 

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
Presidente  

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Funda-
cional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da 
transparência.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!

RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-

gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 

devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 

das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-

cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

e Ambientais da EMDURB.

Item Qte Un. Descrição Valor 
Unitário Valor Total

01 31 amostras

Coleta e análise 
química de água 
retirada no Aterro 
Sanitário de Bauru 
– SP.

R$ 2.000,00 R$ 62.000,00

02 21 amostras

Coleta e análise 
química de solo 
retirado no Aterro 
Sanitário de Bauru 
– SP.

R$ 1.045,00 R$ 21.945,00

VALOR TOTAL R$ 83.945,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento:  O pagamento será efetuado 30/60 e 90 dias após a prestação do serviço
Assinatura: 03/01/2014
Bauru, 16 de janeiro de 2014
Presidente da EMDURB.


