
Prefeitura de São José do Rio Preto, 01 de Setembro de 2017. Ano XIV - nº 4145 - DHOJE 
 
 

EXTRATO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
OBJETO: O presente chamamento público tem por objeto a captação de patrocínio de Empresas públicas e/ou 
privadas para a realização 55ª EXPO Rio Preto 2017, que acontecerá de 11 a 15 de Outubro do corrente ano, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio da formalização de TERMO DE 
PATROCÍNIO. 
Do Projeto e sua Justificativa:  A exposição agropecuária de São José do Rio Preto é um evento tradicional que em 
2017 entra em sua 55ª 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° 17.789 de 07 de  
Junho de 2017, 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, interessadas em associar sua imagem ao projeto. 
Do requerimento e da documentação: Os interessados deverão preencher e protocolizar o Formulário de 
Requerimento Patrocínio, conforme modelo (Anexo I), 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 04 de Setembro a 15 de Setembro de 2017. O Formulário de Requerimento de 
Patrocínio deverá ser entregue em envelope fechado em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, devidamente 
assinado pelo representante legal da empresa, com as seguintes cópias dos documentos a seguir identificados (de 
acordo com os Artigos 28 e 29 da Lei nº 8.666/1993), 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(s) patrocinador (es): Os formulários de requerimento de patrocínio, 
acompanhados da documentação pertinente, serão analisados pela Comissão de Análise de Patrocínio nomeada 
pela Portaria nº 07/2017, de 31 de Agosto de 2017 (Anexo III), formada pelo Secretário Municipal de Agricultura e 
membros da Comissão Organizadora da 55ª EXPO Rio Preto (Decreto nº 17.789/2017), especificamente pelo 
Coordenador de Comunicação e Marketing 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 
concluirá pelo deferimento ou indeferimento dos requerimentos de cada interessado em patrocinar o projeto, 
conforme apresentado no presente Chamamento Público, até o dia 20 de Setembro de 2017. O Edital estará 
disponível, na íntegra, através do link: http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_Show?c=161843 
(Parcerias com Organizações da Sociedade Civil > Agricultura e Abastecimento > Chamamento Público nº 003/2017) 
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