
 

 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 28 de abril de 2017. Ano XIV - nº 4038 - DHOJE 
 

 

EXTRATO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 
FINALIDADE: A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 
celebração de parceria com o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio da formalização de ACORDO DE COOPERAÇÃO, 
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco consistente em cessão de direitos para 
exploração de área agrícola, com contraprestação em bens (gêneros alimentícios – verduras e legumes) 
ao Banco de Alimentos Municipal, NÃO envolvendo a transferência de recursos financeiros à 
organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas no edital publicado no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. 
 
OBJETO: O presente chamamento terá por objeto a celebração de Acordo de cooperação para 
concessão de sub-rogação do direito real de uso de propriedade particular pertencente à APAE 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, cedida em comodato à Prefeitura Municipal para a 
exploração agrícola, propriedade esta descrita como: 11,13 hectares de uma gleba de terra 
pertencente à comodante, assim descrita na matrícula nº 356, livro nº 2, do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto: “Uma propriedade agrícola, com a área de 10 alqueires, mais ou 
menos, ou seja, 24.20.00 Ha de terras, contendo duas casas de tijolos e telhas, poço semi-artesiano, 
energia elétrica, piscina, barracão com a denominação especial de Chácara Santa Adelaide, em 
Engenheiro Schmidt, neste município, dividindo-se no seu todo com a Rodovia Washington Luís, 
Deolindo Bortoluzzo, Cesaltino Silva ou sucessores e com o Rio Preto; cadastrado no INCRA sob nº 
610.143.001.899, com a área de 24,2, área explorada 23,0, área explorável 24,2, módulo 17,9, nº de 
módulo 1,35 e fração mínima de parcelamento de 17,9 Ha”. A área objeto deste Edital é restrita aos 
11,13 hectares de terra cultiváveis, não contemplando as benfeitorias descritivas da matrícula da 
propriedade. 
 
VALOR DE REFERÊNCIA/CONTRAPARTIDA: Fica estabelecido no presente Edital, como 
contrapartida para o uso da área rural objeto do Chamamento Público, o fornecimento de 1 (uma) 
tonelada mensal dos gêneros alimentícios (legumes e verduras) produzidos na área, para o Banco 
Municipal de Alimentos, durante todo o período de vigência do contrato, com a previsão de carência de 
07 (sete) meses para o início do fornecimento, respeitadas eventuais intercorrências para o não 
cumprimento do disposto, como: condições climáticas desfavoráveis que acarretem prejuízo à produção, 
acometimento por pragas, entre outros motivos devidamente justificados e comprovados por laudos 
técnicos. 
 
DAS DATAS: As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas em envelope 
lacrado, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente, dirigida à 
Comissão de Seleção do Chamamento Público, na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
no seguinte endereço: Rua Daniel Antônio de Freitas, 115, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08h00min às 17h00min, no período de 28/04/2017 a 31/05/2017. Abertura das propostas em sessão 
pública, no endereço: Rua Daniel Antônio de Freitas, 115, em 01/06/2017. 
 
   Publique-se. São José do Rio Preto, 27 de abril de 2017. 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 


