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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARA  
DISPONIBILIZAÇÃO DE MAPA DE TRÂNSITO NO SITE DA URBES 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO 
 

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, pelo 
presente Edital de Chamamento, informa a todos que se encontra aberto o 
cadastro de empresas interessadas no fornecimento gratuito de uma ferramenta 
web (mapa de trânsito)  no site desta empresa pública, para consulta em tempo 
real das condições de tráfego no Município de Sorocaba. 
 
 
1 DO OBJETO 
 
1.1 Com o intuito de possibilitar a consulta em tempo real da situação do trânsito 
(tráfego de veículos) no Município de Sorocaba, a URBES convoca as empresas 
do ramo para o Chamamento Público com a finalidade de efetuar o 
credenciamento daquelas interessadas em fornecer gratuitamente uma 
ferramenta web (mapa de trânsito) no site desta empresa pública. 
 
1.2 Efetuado o credenciamento das empresas interessadas, será inserido no site 
da URBES a ferramenta que oferecer a melhor condição em relação ao conteúdo 
e as informações a serem disponibilizadas, relativas o fluxo de trânsito em tempo 
real. 
 

 

2  DA DOCUMENTAÇÃO 

 

2.1 Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado (conforme o caso). 
 
2.2  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 
2.3 Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal 

da sua sede. 
 

 

3   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1 O presente edital de chamamento não gera direito subjetivo para as 

interessadas, não importando, necessariamente, na celebração do termo de 

credenciamento. 
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3.2 Os interessados deverão apresentar proposta detalhada dos recursos 

oferecidos pela mesma, de forma a comprovar que o sistema ofertado atende as 

necessidades da URBES, até o dia 31 de maio de 2016 às 16:30hs, na Rua 

Pedro de Oliveira Neto º 98 – Jd. Panorama.  

 

3.3 No dia 10 de junho de 2016  será publicado o resultado deste Chamamento 

na Imprensa Oficial do Município de Sorocaba e no site da URBES, 

www.urbes.com.br, com a indicação da(s) empresa(s) que será(ão) 

credenciada(s). 

 

3.4 O início do credenciamento será a partir da data de assinatura do Termo 

próprio pelas partes. 

 
3.5 O sistema deverá ser disponibilizado sem custo algum para URBES. 
 
Para conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado 
no átrio da sede da URBES e no site www.urbes.com.br, e cujo extrato será 
publicado na imprensa local. 
 
 
 
Sorocaba, 10 de maio de 2016. 
 
 
 
Engº Renato Gianolla 
Diretor Presidente  
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