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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
PORTARIA SMAA Nº 08 
DATA: 06 de junho de 2018 
Acrescenta itens a  lista de gêneros alimentícios referente à chamada pública SMAA nº 02/2017. 
Considerando a Chamada Pública n.º 002/2017 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no 
âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra da Agricultura Familiar para Doação 
Simultânea Municipal – PAA Municipal, com dispensa de licitação, para doação a pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade social, conforme disposto pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003 e pelo Termo de adesão nº 2188/2017, 
processo nº 71000.031706/2017-18 e plano operacional nº 2445/2017-DS 3549805; 
Considerando o disposto no art.19 da Lei 10.696/2003, e no Termo de adesão nº 2188/2017, processo nº 
71000.031706/2017-18 e plano operacional nº 2445/2017-DS 3549805; 
Considerando a prorrogação do prazo para execução do referido termo de adesão até 02/06/2019; 
Considerando pesquisa de preços realizada no mercado local deste município referente a prática de preços de 
mercado. 
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 - Ficam acrescidos os itens abaixo relacionados  

Item Unidade Descrição Especificação Valor unitário (R$) 

1 Kg Batata Doce Batata doce amarela ou roxa de 1ª qualidade, tubérculo, 
com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com 
uniformidade no tamanho e cor. Deve estar livre de 
sujidades e terra aderentes a casca. Deverá atender os 
padrões microbiológicos da RDC n° 12 de 02/01/01 da 
ANVISA. 

2,70 

2 Maço (250g) Cheiro verde Cheiro verde de qualidade, fresco, composto de 30% de 
salsinha e 70% de cebolinha em pcts de 250g 

2,89 

3 Kg Limão Limão Tayti de primeira qualidade; formato 
arredondado, casca c/ coloração verde, textura lisa a 
ligeiramente rugosa e espessura media; suculência alta 
e acidez media; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não 
apresentar os defeitos passado, ferimento, seco, 
oleocelose ou podridão. Deverá atender os padrões 
biológicos da RDC n° 12 de 02/01/01 da ANVISA. 

3,46 

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 3º - A presente portaria seguirá a vigência do termo de adesão nº 2188/2017. 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, e, em  Diário Oficial do 
Município, bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 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 


