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Piracicaba, 31 de julho de 2018. 
 

  
A 
Empresa AGF Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda. 
 
 
Parecer nº.- 09/2018 
 
Processo nº.- 22.617/2018 
 
Assunto – Doação de área no Distrito Industrial UNINORTE  
 

Prezado Sr. Augusto, 

 

Tendo em vista o encaminhamento da Carta de Apresentação da Empresa AGF Indústria 
e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda., referente ao processo de solicitação de 
área no Distrito Industrial UNINORTE, informamos que conforme as  reuniões ordinárias 
do COMEDIC - Conselho Municipal de Expansão Industrial e Comercial, ocorridas em: 

- 24/04/2018, os processos das empresas que concorriam a área da Quadra T, lote nº. 
09, medindo 1.687,91 m2 foram distribuídos para análise dos Conselheiros; 

- Em 05/06/2018, os processos foram devolvidos pelos Conselheiros à Secretaria de 
Governo solicitando agenda com algumas empresas para sanar dúvidas nos Projetos 
apresentados; 

- Em 26/06/2018, após análise e explanação de todas as informações sobre o projeto, 
após reunião para sanar as duvidas com algumas empresas, após conclusão das 
planilhas de análise e após votação dos Conselheiros presentes, o Conselho recomendou 
ao Poder Público a doação da área para a Empresa Metal Concreto , conforme Parecer 
nº. 07/2018; 

O que ocorreu posteriormente foi que outra área também estava em processo de 
concorrência Quadra T, lote nº.08, medindo 1.334 m2 para doação, diante desse fato, o 
COMEDIC recomendou ao Poder Público que essa área menor fosse doada para 
segunda colocada na concorrência do lote n°. 09, sendo a Empresa AGF Indústria, mas o 
Conselho não se atentou que o Projeto da referida Empresa está totalmente direcionado 
para uma área medindo 1.687 m2 e não para uma área com 1.334m2. 

Informamos ainda, que essa recomendação do Conselho não é possível, pois a 
mencionada área já estava em concorrência paralela com outras três empresas que 
também apresentaram seus Projetos específicos para concorrer na área medindo 
1.334 m2. 
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Diante do equívoco deste Conselho, vimos através desta nos desculpar e esclarecer o 

Processo de Doação das mencionadas áreas.  

 

     
Atenciosamente, 

 
 
 

Erick Gomes 
Presidente do COMEDIC 


