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À
Agência São Paulo de Desenvolvimento

Ref.: Edital de Chamamento Público n. 0001/2020 da Agência São Paulo de
Desenvolvimento (ADE SAMPA)

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ("UBER BRASIL"), pessoa jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. sob o n. 17.895.646/0001-87, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909,
12o, 14o e 15o andares, salas 121, 141 e 151, vem, por seu representante legal, declrar o
quanto segue.
Em observância às exigência do Edital de Chamamento Público n. 0001/2020, a UBER DO
BRASIL oferece sua PROPOSTA DE PATROCÍNIO para a Cota de n. 1 (cláusula 3.1, I) do
Edital. A Proposta é composta por:
a) O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
b) 05 (cinco) patinetes usados, conforme especificações técnicas descritas no
Anexo I, cada um avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), e;
c) 220 (duzentos e vinte) Códigos Promocionais (o "Código Promocional") que,
quando utilizado por um Usuário, poderá corresponder ao valor de desconto máximo
de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em uma viagem requerida por meio do
Aplicativo Uber, totalizando o valor máximo de R$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e
cinquenta reais). O Código Promocional tem o prazo de expiração de 06 (seis)
meses, contados a partir da data de realização do evento, previsto para ocorrer em
fevereiro de 2021.
Essa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura deste
envelope.
A UBER DO BRASIL aceita e concorda com todas as disposições consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.

São Paulo, 25 de Setembro de 2020.

___________________________________________________
Apoena Endyara de Souza Becker
Diretor Administrador
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ANEXO I
Especificidades do Patinete
Marca: Ninebot modelo ES4
Frame: Aluminum alloy
Motor: 700W front hub
Dimensões:
Length: 102cm
Width: 43cm
Height: 113cm
Weight: 13.5kg
Especificações Técnicas:
Velocidade máxima: 32km/h
Autonomia: até 40km
Bateria: 37Wh
Tempo de Recarga: até 7 horas
Amortecedor: Dianteiro e Traseiro
Lanterna: Dianteira e Lateral
Voltagem: 100-240V
Peso Máximo suportado: 100kg
Acessórios: Cada Patinete acompanhará 1 (um) carregador de bateria.
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ANEXO II
Instruções para operação segura do Patinete
a) Para operar com segurança o Patinete, Você deverá sempre:
- Viajar no Patinete com cuidado e estar atento(a) aos regulamentos e normas locais
ao dirigir e estacionar.
- Cumprir todas as leis de trânsito aplicáveis em todos os aspectos.
- Priorizar os pedestres.
- Viajar na mesma direção que o tráfego.
- Usar o capacete enquanto viaja.
- Estar atento(a) aos outros enquanto estaciona seu Patinete;
- Evitar estacionar o Patinete próximo ou dentro de uma zona de trânsito, zona de
carregamento, faixa de pedestres, hidrantes, entrada de pessoas, entrada de
automóveis ou parklet.
b) A prática de quaisquer atos a seguir não são recomendadas e serão de total
responsabilidade do Donatário:
- Usar o Patinete se tiver menos de 18 anos ou o limite de idade legal em sua região.
- Exceder o limite de peso máximo recomendado pelo fabricante ao usar o Patinete.
- Usar o Patinete mesmo quando Você, ou qualquer terceiro sob a sua
responsabilidade, tiver alguma condição física ou mental existente que o(a) proibiria
de operar o Patinete com segurança.
- Usar o Patinete mesmo quando Você, ou qualquer terceiro sob a sua
responsabilidade, tiver uma condição física que o(a) coloque em risco ao realizar
uma atividade física extenuante.
- Operar o Patinete enquanto carrega qualquer item que impeça sua capacidade de
operar com segurança o Patinete ou enquanto apoia qualquer item no guidão.
- Operar o Patinete sob a influência de álcool, drogas ou qualquer outra substância
que prejudique Sua capacidade de operar o Patinete com segurança.
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- Usar qualquer telefone celular ou dispositivo eletrônico móvel para qualquer uso
que o(a) distraia da operação segura do Patinete, incluindo, entre outros, chamadas
telefônicas, mensagens de texto ou música.
- Permitir que qualquer outra pessoa use o Patinete ou permitir que mais de uma
pessoa seja transportada no Patinete.
- Violar qualquer lei ou regulamento (federal, estadual ou local) aplicável ao uso
urbano do Patinete, ou qualquer das recomendações da Uber referente ao uso
adequado do Patinete.
- Operar ou usar o Patinete de qualquer maneira durante condições climáticas
adversas que possam impedir razoavelmente uma operação segura do Patinete ou
que prejudiquem injustificadamente as condições normais de tráfego, incluindo,
entre outros, granizo, tempestades de poeira, neblina, chuvas fortes ou tempestades
com raios.
- Operar ou usar o Patinete quando este possuir algum defeito, ou não estiver
operando corretamente ou que precise de reparo.
- Usar o Patinete se ele ou qualquer componente dele parecer estar com defeito ou
apresentar mau funcionamento.
- Usar o Patinete para corridas, truques, saltos, acrobacias, off-road ou de qualquer
outra maneira perigosa.
- Rebocar, puxar, transportar ou empurrar qualquer pessoa ou objeto com o
Patinete.
- Remover, desmontar, rabiscar, desfigurar, usar incorretamente ou modificar
quaisquer acessórios, peças ou componentes do Patinete.

