Prefeitura de São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2018. Ano XV - nº 4461 – DHOJE
EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2018/SMAA – SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: O presente edital de Chamamento Público tem por objetivo selecionar empresas parceiras que manifestem
interesse em colaborar com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio da apresentação de
proposta para montagem de posto médico com disponibilização de equipe e ambulância, a ser custeado na forma de
patrocínio, visando à conjugação de esforços para a realização da 56ª EXPO Rio Preto 2018, no município de São
José do Rio Preto, que se realizará no período de 10 a 14 de Outubro de 2018, cujo foco principal é a promoção de
negócios no setor agroempresarial e industrial, em um evento com a presença de expositores dos diversos
segmentos da cadeia produtiva do agronegócio, promoção de julgamentos de raças e realização de leilões, além de
fóruns, palestras, workshops técnicos e oficinas e atrações para toda a família.
Do Projeto e sua Justificativa: A exposição agropecuária de São José do Rio Preto é um evento tradicional que em
2018 entra em sua 56ª Edição. Para a edição deste ano, organizada e realizada pela Prefeitura Municipal de São
José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, foi nomeada a Comissão Organizadora
pelo Decreto n° 18.097 de 17 de Agosto de 2018, com representantes do setor agroempresarial e industrial e outros
com biografias expressivas em suas áreas de atuação.
Dos critérios para seleção dos patrocinadores: Poderão participar da seleção as Pessoas Jurídicas de Direito
Público e Privado, comprovadamente aptas ao atendimento do objeto do presente edital, interessadas em associar
sua imagem ao projeto.
Do requerimento e da documentação: Os interessados deverão preencher e protocolizar o Formulário de
Requerimento de Parceria, conforme modelo (Anexo II), sem emendas, rasuras, que prejudiquem sua inteligência e
sua autenticidade devidamente datado e assinado pelo representante da empresa com identificação legível do(s)
signatário(s). O protocolo será realizado exclusivamente na Secretaria de Agricultura e Abastecimento sito à Rua
Daniel Antonio de Freitas, nº 115 – Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” – Distrito Industrial, das 8h às
17h, Segunda a Sexta, no período de publicação deste Extrato até o dia 20 de setembro de 2018. O Formulário de
Requerimento de Parceria deverá ser entregue em envelope fechado em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras,
devidamente assinado pelo representante legal da empresa, com as cópias dos documentos identificados no Edital
devidamente rubricados, enviando também, no mesmo envelope, a logomarca a ser aplicada no material de
divulgação, em arquivo digital, nas extensões pdf, jpg, ai e cdr:
Do procedimento de seleção do parceiro: Os formulários de Requerimento de Parceria, acompanhados da
documentação pertinente, serão analisados pela Comissão de Análise de Parceria nomeada pela Portaria nº
16/2018/SMAA, de 17 de setembro de 2018, formada pelo Secretário Municipal de Agricultura e membros da
Comissão Organizadora da 56ª EXPO Rio Preto (Decreto nº 18.097/2018), especificamente pelos Coordenadores
Gerais e o Presidente da Comissão, com o apoio técnico de funcionário do Departamento Administrativo e de
Execução Orçamentária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que analisará os documentos entregues
auxiliando assim, os membros da Comissão quanto ao deferimento ou indeferimento dos requerimentos de cada
interessado em firmar a parceria, conforme apresentado no presente Chamamento Público. O Edital estará
disponível, na íntegra, através do link: https://www.riopreto.sp.gov.br/agricultura.php
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR - SECRETARIO MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

