
 

FASE DE CELEBRAÇÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO 024/2020 

 

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, nos termos dos itens 7 e 8 do                 

Edital 024/2020 e suas posteriores retificações, referente a seleção de propostas de            

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em celebrar parceria com a Agência            

São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA para a implementação e gestão de um              

“Espaço TEIA” (coworking público) no Município de São Paulo, resolve: 

 

1. Convocar a proponente Associação Comunitária Auri Verde, classificada em 1° lugar no             

resultado da Fase de Seleção, para dar-se início à primeira etapa da Fase de Celebração do                

Termo de Colaboração. Conforme item 7.1 do Edital, a referida etapa é composta por: a)               

apresentação do Plano de Trabalho Final, e b) comprovação do atendimento dos requisitos             

elencados no item 4.1 do Edital, e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais               

elencados no item 4.2 do Edital. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados em             

até 15 (quinze) dias corridos, por meio da plataforma eletrônica ADE EDITAIS.  

 

2. Não convocar as demais proponentes classificadas na Fase de Seleção para            

prosseguimento das etapas da Fase de Celebração. Conforme item 8.8 do Edital, a             

celebração do Termo de Colaboração deve ser realizada a partir da análise de oportunidade e               

conveniência, que leva em consideração além dos critérios especificados na Fase de Seleção,             

as decisões estratégicas para promoção dos objetivos da ADE SAMPA e alcance das metas              

estipuladas no contrato de gestão em vigência com a Secretaria Municipal do            

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDETT. Considerando que o Teia é            

um programa novo da Prefeitura Municipal de São Paulo, em fase de expansão para atender à                

demanda dos munícipes, decide-se priorizar a ampliação da oferta dos serviços ao maior             

número de empreendedores, em especial àqueles com pouco acesso a outras oportunidades e             

residentes nas periferias da cidade, para então posteriormente densificar essa oferta. Por isso,             

a partir da análise dos endereços dos espaços propostos pelos demais proponentes            

classificados, verificou-se que todos se encontram dentro do raio de atuação de outras             
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Espaços Teia já implantados ou em processo de implantação, a menos de 5km (cinco              

quilômetros) da unidade mais próxima, conforme lista a seguir: 

● Associação Comunidade Cultural Quilombaque - distante 360 metros do Teia Perus           

(unidade está em fase de implantação na Biblioteca Pe. José de Anchieta, localizada             

na R. Antônio Maia, 651 - Perus); 

● Associação de Pais, Funcionários Diretos e Indiretos do Tribunal de Justiça do Estado             

de São Paulo APAJE - distante 645 metros do Teia Jaçanã (unidade inaugurada em              

dezembro de 2020 no CEU Jaçanã, localizado na Rua Francisca Espósito Tonetti, 105             

- Jardim Guapira); 

● Associação de Moradores e Amigos do Jaraguá e Região AMAJAR - distante 3,8             

quilômetros do Teia Perus (unidade está em fase de implantação na Biblioteca Pe.             

José de Anchieta, localizada na R. Antônio Maia, 651 - Perus); 

● Instituto Akhanda - distante 4,4 quilômetros do Teia Heliópolis (unidade inaugurada           

em novembro de 2020 no CEU Heliópolis, localizado na Estr. das Lágrimas, 2385 -              

São João Climaco). 

 

Dessa forma, não foram caracterizadas a conveniência e a oportunidade para o            

prosseguimento das proponentes acima no processo de celebração de Termo Colaboração,           

nos termos do Edital 24/20. Ressalta-se que o resultado ora publicado não impede a              

participação das OSCs não chamadas em futuros editais. 

 

Assim, para que cumpra os requisitos legais, determina-se a publicação do presente            

comunicado. 

 

São Paulo, 14 de janeiro de 2021 

 

 

Agência São Paulo de Desenvolvimento ADE SAMPA 
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COMUNICADO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 

EDITAL Nº 024/2020 
 

 
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA torna pública, nos termos do              
item 5.1 do Edital de Chamamento Público n° 24/2020, a composição por cargos e              
instituições da Comissão de Seleção de projetos, conforme a seguir: 
 
Fernanda Ribeiro - Presidente da Afrobusiness e CCO da Conta Black 
Jéssica Cerqueira - Analista de Programas e Projetos da ADE SAMPA 
Jéssika Fernandes - gerente de Programas e Projetos da ADE SAMPA 
Liliane Sartorio - Coordenadora de Empreendedorismo da Agência USP de Inovação (Polo            
Sul) 
Paulo Marcelo tavares Ribeiro - Diretor de Programas e Projetos da ADE SAMPA 
Thiago Capelo - Gerente de Programas da Vortex Venture 
 
 
Por fim, para que sejam produzidos os efeitos legais, torna-se público o presente comunicado,              
mantidas as demais disposições do Edital nº 024/2020.  
 
 

São Paulo, 23 de outubro de 2020.  

 
Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA 

 

Av. São João, 473 – 4º andar – Sala 18 – CEP 01035-000 - São Paulo/SP – Brasil 
www.adesampa.com.br // contato@adesampa.com.br 

                                                                                                                                                                                                           1 


