URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO
DE EMPRESAS PARCEIRAS

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, pelo
presente Edital de Chamamento, informa a todos os interessados que se encontra
aberto o Cadastro de Empresas Parceiras, para o Apoio e Patrocínio de
Campanhas, Projetos e Programas da URBES a serem realizados durante o
exercício de 2021.
As pessoas jurídicas interessadas deverão cadastrar-se junto à URBES, na Rua
Pedro de Oliveira Neto, 98 Jd. Panorama, entre as 8h00 e 16h30, mediante a
apresentação do cartão de CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
A viabilidade será avaliada pela comissão técnica responsável pela organização de
cada evento a ser realizado, e cujos produtos ou serviços sejam pertinentes as
ações a serem desenvolvidas.
A parceria será formalizada através de um “Termo” por ocasião da realização de
cada evento, sem qualquer custo à URBES, no qual será especificado a modalidade
de patrocínio e/ou apoio que será ofertado como exemplo materiais gráficos,
camisetas, alimentação, decorações, tendas, filmagens, entre outros).
O presente cadastro terá validade até 31 de dezembro de 2021, tempo em que cada
empresa interessada será inscrita, sendo informada, durante todo esse período, a
respeito dos eventos que serão realizados pela a empresa.
Maiores informações poderão ser obtidas com o setor de Licitações e Compras
através do telefone (15) 3331-5016 ou pela e-mail: licitacoes@urbes.com.br
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, 26 de fevereiro de 2021.

Luiz Carlos Siqueira Franchim
Diretor Presidente
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