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“COMUNICADO N.º 322/2019” 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2019, de 23 de maio de 2019, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 074/2019, que tem como objeto a Alienação por Concessão de Direito Real 

de Uso com futura Doação com encargos, como incentivo, para a instalação de natureza 

industriais e comerciais, de imóveis públicos localizados no Distrito Industrial de Silvânia, 

conforme Lei Municipal n.º 5.278, de 16 de maio de 2019. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação – 

CPL, acusa o recebimento de questionamentos ao Edital em referência através de e-mail, datado de 

03/10/2019, às 16.h10min, formulados por CESAR PREMER nos seguintes termos: “... no caso de 

arrematarmos o terreno, no ato do processo licitatório, sejam nos entregue uma escritura com direito 

de retorno à Prefeitura, para o caso da Premer não cumprir com os pré-requisitos solicitados”. 

Resposta: Primeiramente esclarecemos que a Escritura Pública de Doação Definitiva somente 

será passada após cinco anos, verificado o cumprimento das obrigações (Item X do Edital). 

Todavia, no caso de arrematação, será feito Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, 

conforme Anexo VIII do Edital, com cláusula de retrocessão ao Município em caso de não 

cumprimento das obrigações assumidas por conta da aquisição (Item 10.1 do Edital). 

 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 08 de outubro de 2019. 

 
 
 

 
CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
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“COMUNICADO N.º 323/2019” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2019, de 26 de setembro de 2019, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 119/2019, cujo objeto compreende a REGISTRO DE PREÇOS para a 

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS”, para as Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de 

Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira, acusa o recebimento de 

questionamento ao Edital em referência, encaminhado através de e-mail, pela sociedade empresária 

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. nos seguintes termos: “1) No item 8.4 do edital 

consta que o prazo para entrega dos produtos será de 10 dias corridos após o recebimento da ordem 

de fornecimento. Com isso, com que periodicidade essas entregas poderão ocorrer, poderá ser 

entregas diárias, semanais, quinzenais ou mensais? No item 17.1.2 do edital consta que os produtos 

deverão ser entregues nos locais informados. Com isso, em quantos locais em média esses produtos 

poderão ser entregues?” 

RESPOSTA: O Registro de Preços não onera os cofres públicos, por se tratar de uma licitação 

em que as empresas assumem o compromisso de fornecimento a preços e prazos registrados 

previamente, portanto, previsão de consumo com possibilidade de aquisição e não o contrato para a 

imediata entrega. 1) As entregas poderão ser semanais. 2) No momento temos três contratos vigentes 

para entrega nos seguintes locais: CAPS II – SAÚDE MENTAL: Avenida Antonio Tanaka, n.º 385 – 

Residencial Vila Capri – Matão/SP; CAPS – AD – ÁLCOOL E DROGAS: Rua Affonso Maccagnan, n.º 

630 – Centro – Matão/SP; CORPO DE BOMBEIROS: Avenida Padre Nelson Antônio Romão, n.º 819 – 

Vila Santa Cruz – Matão/SP, e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL: Avenida Sete de Setembro, n.º 500 – Centro – Matão/SP, podendo no decorrer da vigência 

da Ata alterar. 

 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Matão, 08 de outubro de 2019. 
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