
Prefeitura da Estância Turística de Tupã
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Esportes e Recreação

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Secretaria de Esportes e Recreação – Edital de Chamamento Público n. 002b/2019

A Prefeitura Municipal de Tupã/SP, através da Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação,  comunica  que  procederá  ao  chamamento  público,  objetivando  a  seleção  de
Organizações da Sociedade Civil para a celebração de Termo de Colaboração, visando, em
regime de mútua colaboração, a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante  a  execução  de  projetos  e  atividades  para  o  desenvolvimento  de  modalidades
desportivas  diversas,  recreativas  e  de  caráter  socioeducativo  contemplando  promoção  de
qualidade  de  vida,  através  do  desenvolvimento  de  programa de  atividades  esportivas  em
conformidade  com  o  presente  edital  e  com as  Leis  Federais  nº.  13.019/14  e  13.204/15,
voltados, principalmente, ao atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos na modalidade
esportiva Beisebol.  Abertura do prazo para apresentação de propostas: 02 de abril de
2019, a partir  das 07h00, na sede da Secretaria  Municipal  de Esportes e Recreação,
localizada  na  Rua  Coroados,  n.  1.816,  nesta  cidade  de  Tupã/SP,  CEP  17.603-900.
Maiores informações pelo fone (14) 3491-2528 ou pelo e-mail:  esportes@tupa.sp.gov.br. O
edital está disponível na página https://www.tupa.sp.gov.br/chamamento.php. 

Tupã, 02 de abril de 2019.

MARCELO MAZARO DE LIMA
Secretário Interino de Esportes e Recreação
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