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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 02 DE 19 de abril de 2017.
Cria no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento a
Comissão de Seleção, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019, de 31
de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de Agricultura
e Abastecimento, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº
15.962, de 06 de outubro de 2011, DETERMINA:
Art. 1º - A criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, da
Comissão de Seleção, destinada a processar e julgar os chamamentos públicos;
Art. 2º - A Comissão de Seleção terá o seguinte objetivo geral:
I – processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de
comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo
ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, em conformidade
com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e com o Decreto Municipal nº 17.708, de
07 de fevereiro de 2017;
Art. 3º - A Comissão de Seleção terá os seguintes objetivos específicos:
I – Analisar e julgar as propostas encaminhadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento
quando da realização de chamamentos públicos, especialmente no que se refere ao
cumprimento da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e com o Decreto Municipal nº
17.708, de 07 de fevereiro de 2017, de acordo com o interesse público;
II – A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência;
§1º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos,
tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil
participantes do chamamento público.
§2º Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o parágrafo anterior, deve o
membro da comissão de seleção ser imediatamente afastado, sendo substituído por outro que
possua qualificação técnica equivalente.
Art. 4º - Ficam nomeados para composição da presente Comissão de Seleção os servidores:
I – Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli;
II – Thiago Nogueira Xavier;
III – João André do Amaral.
Art. 5º - Nas datas estipuladas em cada edital haverá emissão do Parecer da Comissão para o
julgamento e escolhas das propostas enviadas em cada chamamento público.
Art. 6º - Das decisões da presente comissão caberá recurso conforme legislação aplicável e
regras do edital.
Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 8º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, e, em
Diário Oficial do Município, e arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

