
 

 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 23 de Setembro de 2017. Ano XIV - nº 4164 - DHOJE 
 

 
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO E RETIFICAÇÃO 

DE COTAS Nº 003/2017 -  PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO REFERENTE A 
REALIZAÇÃO DA EXPO RIO PRETO 2017 – 55ª EDIÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2017 - SMAA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, pessoa jurídica de direito 
público, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, representada por seu 
Secretário Antonio Pedro Pezzuto Jr, no uso de suas prerrogativas legais: 
Considerando que o Município de São José do Rio Preto lançou no dia 01 de Setembro de 
2017, o Edital de Chamamento Público n° 003/2017 – para captação de patrocínio para 
realização da 55ª Edição da EXPO Rio Preto; 
Considerando o período de protocolo das propostas de patrocínio previstos no item 5.1 do 
presente edital foi de 04 de Setembro a 15 de Setembro de 2017, com prazo de deferimento 
até 20 de Setembro de 2017; 
Considerando a manifestação posterior a data de encerramento do Edital, de empresas 
interessadas em protocolizar propostas de patrocínio para participar da 55ª EXPO Rio Preto, 
contribuindo assim para a realização do evento; 
Considerando que a prorrogação do período de protocolo do Edital não acarretará nenhum 
prejuízo aos cofres da administração municipal ou aqueles que protocolizaram suas propostas 
dentro do prazo anteriormente definido; 
RESOLVE prorrogar o Edital de Chamamento Público nº 003/2017 – SMAA, onde os itens 3.1 
e 5.1 passarão a vigorar com as seguintes redações: 
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pelo Município de São José 
do Rio Preto:   
3.1 Os interessados em patrocinar esse projeto podem optar pela concessão de patrocínio em 
conformidade com as cotas individuais e suas respectivas contrapartidas, cujo patrocínio se 
dará através do pagamento de boleto bancário identificado para esse fim, recolhendo o 
valor referente a cota requerida.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. Do requerimento e da documentação:  
5.1 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 16 de Setembro a 27 de Setembro de 2017. 
RATIFICAÇÃO  
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Edital de Chamamento 
Público nº 003/2017, assim como as condições para o patrocínio nas COTAS OURO e PRATA 
descritas nas tabela do item 3.1, e todos os demais atos e procedimentos a ele vinculados. 
O Edital de Chamamento Público nº 003/2017-SMAA e suas alterações poderão ser 
consultados na íntegra no endereço eletrônico 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_Show?c=161843. 
São José do Rio Preto, 15 de Setembro de 2017. 
 

Antonio Pedro Pezzuto Jr. 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
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