
EDITAL DE CONCURSO Nº 025/2021

PROCESSO SEI Nº: 8710.2021/0000163-8
TIPO: Concurso

OBJETO: A seleção de empresa para apoiar a Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE
SAMPA (“ADE SAMPA”) na gestão do Programa VAI TEC e execução de serviços de
Aceleração a empreendedores periféricos e de baixa renda pelo período de 12 (doze) meses,
prorrogáveis por igual período, a critério da ADE SAMPA. No escopo dos serviços a serem
prestados pela empresa estão inclusos a realização das oficinas e assessorias de aceleração;
encontros e eventos junto ao ecossistema empreendedor e inovador; o desenvolvimento de
relatórios (parciais e geral) bem como a aplicação de pesquisa de desempenho do Programa.

DATA E HORA DA ABERTURA DOS ENVELOPE: 12 de julho às 10h00

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://adesampa.com.br/adeeditais/

ANEXOS:

ANEXO I: Termo de Referência (especificações técnicas e condições da prestação do serviço);

ANEXO A: Cronograma de execução dos serviços de Aceleração;

ANEXO B: Metodologias e temas abordados nas oficinas;

ANEXO C: Quantidade aproximada de horas de serviços por atividade;

ANEXO II: Modelo de roteiro para elaboração da proposta comercial;

ANEXO III: Modelo de Declaração de não cadastramento e inexistência de débitos para com a

Fazenda do Município de São Paulo;

ANEXO IV, V, VI: Modelos de Declarações;

ANEXO VII: Minuta do Termo de Contrato;
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PREÂMBULO

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE SAMPA”), Serviço Social
Autônomo, pessoa jurıd́ica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, vinculado, por cooperação, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo (“SMDETT”), sediada na Avenida São João, nº 473, 4º andar,
sala 18, República, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.154.061/0001-83, cujo objeto
é a promoção do crescimento econômico e a geração de empregos na Cidade de São Paulo por
meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas.

Dentre as várias iniciativas promovidas para atingir sua missão institucional, a ADE SAMPA, por
meio de seu Programa para Valorização de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC (“Programa VAI
TEC”), instituído pela Lei Municipal 15.838 de 04 de julho de 2013 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 55.462 de 29 de agosto de 2014, cuja finalidade é promover o crescimento
econômico e fomentar a geração de empregos no Municıṕio de São Paulo através do
fortalecimento de micro, pequenas, médias empresas e cooperativas, torna público que: do
período de 25 de junho a 08 de julho de 2021 receberá inscrições com propostas de
empresas interessadas em participar do presente Concurso, que visa selecionar a melhor
proposta de execução das atividades no âmbito do Programa VAI TEC.

Todas as informações relativas a este Edital de Concurso serão divulgadas por meio do site da
ADE SAMPA na internet, disponível pelo link: www.adesampa.com.br, e na Plataforma de
Licitações da ADE SAMPA, disponível através do link http://adesampa.com.br/adeeditais/.

A sessão pública virtual para a abertura de envelopes ocorrerá no dia 12 de julho, às 10h, e
será realizada na Plataforma Eletrônica de Licitações da ADE SAMPA.

A realização deste Concurso obedecerá ao disposto nos procedimentos para licitação do
Regulamento Interno Para Licitações, Alienações e Contratos (“RILAC”), da Normativa Interna
nº 10 da ADE SAMPA que estabelece os procedimentos de contratação desta agência, o
Decreto Municipal nº 55.462/2014, e, subsidiariamente, a Lei Municipal nº 13.278/2002,
alterada pela Leis Municipais nº 14.145/06, 16.445/16 e Lei Municipal nº 15.944/2013, do
Decreto Municipal nº 44.279/2003, alterado pelos Decretos Municipais nº 46.662/2005,
47.014/2006, 50.605/2009, 50.689/2009, 51.278/2010, 56.144/2015, 56.633/2015 e
56.818/2016.
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DEFINIÇÕES

Sempre que as siglas/palavras abaixo forem mencionadas no presente Edital de Concurso, ou
em qualquer dos documentos ANEXOS, terão o significado determinado a seguir:

PROGRAMA

Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC (“Programa VAI TEC”), instituído
pela Lei n. 15.838/2013 e regulamentado pelo Decreto n. 55.462/2014 no âmbito da ADE
SAMPA, com a finalidade de apoiar financeiramente atividades inovadoras, em especial as
ligadas à Tecnologia da Informação e Comunicação, principalmente de jovens de baixa renda.

São objetivos do Programa VAI TEC: apoiar a criação e o fortalecimento de empreendimentos
que desenvolvam produtos e/ou serviços inovadores que utilizem tecnologia; disseminar cultura
e educação empreendedora; estimular a inserção de jovens de baixa renda no ecossistema de
inovação e empreendedorismo de São Paulo; e promover desenvolvimento local atrelado a
criação de emprego e renda em regiões de vulnerabilidade social da Cidade de São Paulo.

EMPRESA / INSTITUIÇÃO

Organização que se submeter ao presente certame apresentando Proposta para o objeto deste
Concurso;

LICITANTE

Empresa ou Instituição pré-qualificada a participar deste Concurso;

CONTRATADA

Empresa ou Instituição vencedora da licitação;

CNPJ

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

HABILITAÇÃO

Jurídica e Fiscal, é uma das etapas comprobatórias de que a empresa está regularmente
constituída, adimplente com seus tributos e possui capacidade financeira para executar a
contratação.

PLATAFORMA

Sistema na internet desenvolvido pela ADE SAMPA e disponibilizado ao público por meio do
link (http://adesampa.com.br/adeeditais/) que tem por objetivo viabilizar a realização das
modalidades de licitação previstas no Regulamento Interno para Licitações, Alienações e
Contratos da ADE SAMPA (“RILAC”), permitindo negociação de preços de bens e serviços a
serem adquiridos pela ADE SAMPA por meio de procedimentos eletrônicos, permitindo ampla
competitividade e igualdade de condições de participação a todos os usuários.
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RILAC

Regulamento Interno para Licitações, Alienações e Contratos da ADE SAMPA. Dispõe sobre os
procedimentos e etapas necessárias para contratações de obras, serviços, compras e
alienações por parte da ADE SAMPA, possuindo disposições e prazos próprios e que,
subsidiariamente, recorre às disposições da Lei nº 8.666/93.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Composta por funcionários das áreas técnicas, administrativa e jurídica, responsáveis pelo
recebimento e abertura dos arquivos submetidos pelos Licitantes com suas Propostas e demais
documentos.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Gestores e Analistas responsáveis pelo Programa VAI TEC que avaliarão o enquadramento das
Propostas encaminhadas pelas Licitantes ao objeto descrito neste edital e com base nos
critérios nele exigidos.

ENVELOPE

Assim como nas sessões presenciais de Licitação, trata-se de agrupamento de documentos
definidos por Lei com informações confidenciais e estratégicas das empresas licitantes que
devem ser submetidas à Comissão de Licitação em formato de arquivo em PDF via Plataforma
da ADE SAMPA para análise das condições de habilitação e orçamento.

CÓPIA AUTENTICADA

Documento com autenticação digital emitido por sites oficiais de órgãos governamentais
(Ministérios, Secretarias, Tribunais, JUCESP etc). Com exceção da Procuração (Pública ou
Particular, registrada ou com firma reconhecida em Cartório de Notas, respectivamente), da
Proposta Comercial, dos Modelos de Declaração e Atestados, todos os documentos solicitados
neste Edital possuem autenticação digital de órgãos governamentais.

SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL

Assim como nas sessões públicas presenciais de Licitação, trata-se da reunião da Comissão da
ADE SAMPA, contando com a participação (não obrigatória) das Licitantes e/ou do público em
geral, para recebimento da documentação e Propostas das Licitantes. No presente edital a
sessão pública ocorrerá de forma virtual, por meio da Plataforma da ADE SAMPA e da
ferramenta de videoconferência “Google Meet”.
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1. OBJETO:

1.1. O objeto do presente Edital de Concurso é a seleção de empresa para apoiar a Agência
São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (ADE SAMPA) na gestão do Programa VAI TEC
e execução de serviços de Aceleração a empreendedores periféricos e de baixa renda pelo
período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, a critério da ADE SAMPA. No escopo
dos serviços a serem prestados pela empresa estão inclusos a realização das oficinas e
assessorias de aceleração; encontros e eventos junto ao ecossistema empreendedor e inovador;
o desenvolvimento de relatórios (parciais e geral) bem como a aplicação de pesquisa de
desempenho do Programa.

1.2. Deverão ser observados todos os serviços, especificações e condições de prestação de
serviço constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

2. VALOR DO EDITAL

2.1. O presente Concurso entregará um prêmio no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte
mil reais) à empresa selecionada para executar os serviços de “Aceleração” do Programa VAI
TEC pelo período de 12 (doze) meses. A critério da ADE SAMPA, os serviços poderão ser
prorrogados por igual período, o que ensejará o pagamento de prêmio à empresa no mesmo
valor devidamente corrigido pelo INPC acumulado de 12 (doze) meses.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1. Estão habilitadas a participar do presente Concurso pessoas jurídicas de pequeno porte
(Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativas que não ultrapassem o limite de
receita anual bruta definido no inciso II do “caput” do Artigo 3º da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizações), associações, organizações da sociedade
civil e instituições sem fins lucrativos. Todos devem comprovadamente atuar com
empreendedorismo na Cidade de São Paulo e possuir a estrutura necessária para oferecer a
prestação de serviços objeto do presente Edital, com base nos requisitos listados no item 6 do
Anexo I - Termo de Referência.

3.1.1. Nos termos do artigo 4º do Regulamento Interno para Licitações, Alienações e
Contratos das ADE SAMPA (RILAC) será concedido tratamento diferenciado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, utilizando tal condição como critério
primeiro de desempate na avaliação das propostas. Tais empresas deverão submeter, no
momento da inscrição, declaração conforme Anexo VI do presente Edital.

3.1.2 O Microempreendedor Individual – MEI, definido pelo art. 18-C da Lei Complementar
nº 128/2008 como o empresário individual que possua um único empregado, fica
impossibilitado de participar do presente Concurso, uma vez que o item “8. PROCESSO
DE SELEÇÃO” do Edital determina a contratação de equipe com mais de um empregado.

3.2. Não será formalizado o contrato para execução das atividades com a empresa que:
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I. estiver em mora, inadimplente em outra parceria ou que não esteja em situação de
regularidade para com o Município de São Paulo ou com entidade da Administração Pública
Municipal Direta ou Indireta;

II. estiver inscrita no Cadastro Informativo Municipal CADIN MUNICIPAL;

III. possuir membros que sejam empregados da ADE SAMPA e/ou servidores de órgão
integrante da administração direta ou indireta da Prefeitura de São Paulo, ou, ainda, membros
diretamente ligados a empregados da ADE SAMPA e/ou a servidores de órgão integrante da
administração direta ou indireta da Prefeitura de São Paulo, circunstâncias essas passíveis de
impugnação e conhecimento de ofício em qualquer etapa do processo seletivo ou da execução
dos projetos. Entende-se por diretamente ligadas aquelas pessoas que mantiverem vínculo
conjugal, de união estável ou de parentesco até o segundo grau com empregados, servidores
públicos municipais e empregados da ADE SAMPA.

IV. estiver em processo de falência ou concordata;

V. tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar com a ADE SAMPA e/ou esteja
suspensa ou impedida de licitar e contratar com a ADE SAMPA e com a Administração Pública,
nos termos da Orientação Normativa PGM 03/2012 e jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça;

VI. se enquadre nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;

VII. tenha como dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado um ou mais
servidor(es), empregado(s) ou dirigente(s) de órgão, entidade municipal ou da ADE SAMPA.

3.3. Os proponentes devem ter ciência de que a ADE SAMPA reserva a si o direito de
estipular o momento adequado para o início da execução dos serviços objeto do presente
Concurso, que pode resultar em 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, para
assinatura do Contrato, uma vez que, nos termos do Decreto Municipal nº 59.291 de 20 de Março
de 2020, a Cidade de São Paulo atravessa período de enfrentamento a Pandemia da COVID-19
e deve evitar atividades que promovam aglomerações de pessoas. Os proponentes devem levar
em conta, porém, que a referida situação possui caráter instável, podendo mudar a qualquer
momento de acordo com a evolução do cenário e das decisões de autoridades competentes, de
maneira que o objeto deste Concurso, considerado de interesse relevante e social, é passível de
execução imediata.

3.4. Ao submeter sua proposta pela Plataforma da ADE SAMPA durante o período de
inscrições deste Concurso, a Proponente declara que cumpre integralmente os requisitos de
habilitação previstos neste Edital e seus anexos.

4. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÕES

4.1. As Empresas/Instituições interessadas em participar do certame deverão acessar a
Plataforma da ADE SAMPA por meio do link “www.adesampa.com.br/adeeditais” durante o
período de inscriçõe de 25 de junho a 08 de julho de 2021 e submeter suas propostas
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eletronicamente por meio do formulário disponibilizado na referida plataforma. Destaca-se que na
oportunidade da inscrição deverão ser incluídos todos os documentos exigidos neste Edital em
formato PDF, obedecendo os modelos aqui disponibilizados em forma de anexos.

4.1.1. Não serão aceitas propostas enviadas por correio ou por e-mail.

4.1.2. No ato da submissão da Proposta à ADE SAMPA via Plataforma, esta fornecerá
ao proponente um e-mail protocolo confirmando a inscrição.

4.2. As inscrições deverão informar a identificação completa do(s) responsável(is) pela
Proposta, o objeto da Proposta, os dados para contato com o(s) proponente(s) (telefone e e-mail),
a descrição da equipe que atuará na prestação dos serviços e seus documentos de qualificação e
formação técnica, assim como demais informações que atendam aos critérios relacionados no
item “8. PROCESSO DE SELEÇÃO” deste Edital e todos os demais documentos e declarações
referentes a empresa exigidos neste instrumento em formato PDF.

4.3. Além dos documentos descritos no item 4.2. anterior, os proponentes deverão apresentar
em arquivo único em PDF a seguinte relação de documentos comprobatórios de sua regularidade
jurídica e fiscal:

I. Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado da pessoa jurídica, bem como ficha de breve relato. Se houver anotações na ficha de
breve relato, deverá ser fornecida a correspondente Certidão de Objeto e Pré da referida
anotação. Tais documentos podem eventualmente ser encontrados no portal da JUCESP na
internet pelo link https://www.jucesponline.sp.gov.br.

II. Cópia autenticada do registro comercial no caso de empresa individual;

III. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, disponível
no portal da Receita Federal do Brasil na internet pelo link
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/consultas-cnpj;

IV. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS -
CRF), disponibilizado no portal da Caixa Econômica Federal na internet pelo link
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;

V. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação
da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, disponível pelo
Portal da Secretaria Municipal da Fazenda na internet pelo link
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/certidoes/index.php?p= 2407 ;

VI. Certidão de Regularidade Fiscal, disponível no portal do Ministério da Economia, na
página da Receita Federal na internet, por meio do link:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CertidaoInternet/PJ/Consultar?ni=211540610001
83l;

VII. Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
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Trabalhistas - CNDT, disponível no portal da Justiça do Trabalho na internet pelo link
http://www.tst.jus.br/certidao;

VIII. Declaração de enquadramento, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, de se
enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, disponível no
Anexo VI deste Edital.

4.4. As propostas apresentadas em desacordo com os requisitos de inscrição constantes
deste item 4. serão desclassificadas.

5. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

5.1. Os Licitantes poderão solicitar esclarecimentos sobre o edital de Concurso à Comissão de
Licitação através do campo próprio designado para tal fim na Plataforma eletrônica da ADE
SAMPA, desde o primeiro dia do período de inscrições até 02 (dois) dias úteis antes da Sessão
Pública. A Comissão de Licitação publicará as respostas aos pedidos de esclarecimentos no site
da Plataforma até a data da sessão pública.

5.2. Vencidos os prazos regulamentares, não serão aceitas quaisquer alegações, declaração
de desconhecimento de fatos, partes ou detalhes como justificativas para impedimento do
encaminhamento normal das atividades relativas ao pleito licitatório ou para o não cumprimento
de acordos pactuados em instrumentos contratuais.

5.3. Além dos Licitantes, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações
relativas a esta licitação, encaminhando um e-mail por uma conta do Google (gmail) ao endereço
eletrônico no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da sessão
pública.

5.4. Os esclarecimentos e as informações serão prestados pela ADE SAMPA, até a data
fixada para abertura da sessão pública deste Concurso.

6. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o presente
Edital, devendo, para tanto, submeter via Plataforma indicada neste ato convocatório o pedido de
impugnação de qualquer termo aqui constante desde a data de sua publicação até 02 (dois) dias
úteis antes da data da sessão pública, sendo as razões do pedido analisadas e decididas até o
início da sessão pública.

6.2. Caberá à ADE SAMPA, por meio de sua Comissão, manifestar-se motivadamente a
respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão até a data prevista para a sessão pública
de abertura das propostas.

6.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame.
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6.4. A impugnação, feita tempestivamente pelo proponente, não o impedirá de participar deste
Concurso.

6.5. As decisões das impugnações serão divulgadas pela ADE SAMPA no sítio eletrônico
www.adesampa.com.br/adeeditais no campo respectivo do presente Concurso.

7. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

7.1. A Comissão de Avaliação Técnica será composta pela Diretoria de Desenvolvimento
Local, pela Gerência de Programas e Projetos e pela Analista de Programas e Projetos da ADE
SAMPA.

7.2. A Comissão de Avaliação Técnica avaliará os aspectos técnicos das Propostas
encaminhadas pelas licitantes e emitirá parecer circunstanciado atendendo aos critérios de
seleção.

7.2.1. O(s) parecer(es) ficará(ão) disponível(is) para consulta pública na Plataforma da ADE
SAMPA.

8. PROCESSO DE SELEÇÃO

8.1. Na data da sessão pública virtual a Comissão de Licitação, por meio da Plataforma da
ADE SAMPA, abrirá os arquivos referentes aos envelopes submetidos ao Concurso durante o
período de inscrições pelas Empresas / Instituições interessadas, dando publicidade das
Propostas e demais documentos enviados.

8.2. Após o recebimento, publicização e seleção das inscrições, a Comissão de Licitação
encerrará a sessão pública virtual e encaminhará para análise técnica interna da Comissão
Julgadora todas as Propostas válidas.

8.3. A Comissão de Avaliação Técnica avaliará as Propostas considerando seus alinhamentos
com o objeto e os objetivos do presente Edital segundo os seguintes critérios:

a) Qualificação técnica da equipe;

b) Experiência da empresa;

c) Metodologia de execução das atividades, considerando: conteúdo, formato das atividades
online, aspectos relevantes dos territórios e aqueles pertinentes aportados pela proponente
de acordo com os objetivos do programa Programa VAI TEC.

8.4 Os Critérios Técnicos de Avaliação da Proposta de realização das turmas vão de 0 a 100
pontos, conforme a Tabela 1. Critérios Técnicos de Avaliação abaixo. Será selecionada a
empresa que apresentar maior pontuação. Serão desclassificados os proponentes que não
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alcançarem ao menos 60 pontos na avaliação técnica e/ou que zerarem algum dos critérios:

Tabela 1. Critérios de Avaliação Técnica

Critério Descrição Pontuação
Máxima

1. Qualificação técnica
da equipe (formação,

habilidades e
competências da

equipe responsável
pelo repasse de

conteúdo)

a) 02 pontos por cada cópia simples de certificado ou
diploma de pós-graduação em administração de
empresas, gestão de negócios ou áreas afins (*) da equipe
de facilitadores/assessores (0 a 10 pts);

b) 02 pontos por cada cópia simples de certificado ou
diploma de formação extra em mediação ou facilitação de
grupos, gestão de projetos ou oficinas participativas da
equipe de facilitadores/assessores (0 a 10 pts).

Os certificados e diplomas de pós-graduação deverão ser
emitidos por instituições de ensino reconhecidas pelo
Ministério da Educação - MEC.

0 a 20
pontos

2. Experiência da
empresa em atividades
de apoio a
empreendedores
periféricos e de baixa
renda

a) 04 pontos por cada experiência de realização de
oficinas com repasse de conteúdo nas áreas de
empreendedorismo ou gestão de negócios para
empreendedores de baixa renda (ou residentes em
regiões periféricas da cidade) (0 a 16 pts);

b) 04 pontos por cada experiência de realização de
mentorias para empreendedores de baixa renda (ou
residentes em regiões periféricas da cidade) (0 a 16 pts);

c) 04 pontos por cada experiência na coordenação ou
gerenciamento de programas e projetos (0 a 8 pts).

As evidências das experiências descritas acima deverão
ser comprovadas por meio de cópia simples de atestado
de capacidade técnica(**), contrato ou relatório
publicizado(**) com a data e descrição da prestação dos
serviços, que, para serem consideradas válidas, deverão
ser compatíveis com o objeto requisitado no Edital.

0 a 40
pontos

3. Metodologia de
execução das
atividades e
diferenciais aportados
pela organização

Clareza e coerência na descrição das atividades a serem
executadas. Serão computados 10 pontos por cada
aspecto a ser considerado na proposta:

a) conteúdo (detalhamento do que será ofertado na
metodologia);

b) detalhamento do formato das atividades e dinâmicas
de grupo online;

c) aspectos do território e do público-alvo que deverão
ser considerados;

d) aspectos pertinentes aportados pela proponente no
que se refere à inovação e uso de tecnologia no
programa.

0 a 40
pontos

● (*) Áreas afins: economia, gestão de inovação, tecnologia da informação e design.
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● (**) Cada atestado, contrato ou relatório contará como 1 (uma) evidência.

● Não serão aceitos: notícias de jornal, endereços de sítios eletrônicos, apresentações de power point ou
relatórios internos não publicizados.

8.5. As Propostas encaminhadas deverão:

a) Indicar os membros da equipe técnica que executarão cada serviço, apresentando cópia
simples do currículo vitae e/ou lattes de todos os integrantes. É requisito obrigatório aos
membros da equipe técnica ter graduação em administração de empresas, gestão de
negócios ou economia pertinentes à capacitação requerida neste edital e conforme sua
atuação na execução do serviço.

b) Registrar o compromisso de que na hipótese de eventual necessidade de substituição de
algum instrutor/formador ou assessor, a empresa vencedora buscará outro profissional com
qualificação (formação e experiência) equivalente ou superior à do membro a ser substituído
e submeter previamente à apreciação da Gerência de Programas e Projetos da ADE
SAMPA, que se manifestará formalmente pelo deferimento ou indeferimento, observados os
critérios de equivalência na nova análise curricular.

8.6. A Comissão Técnica Julgadora irá deliberar por consenso e emitirá parecer
circunstanciado com as notas e avaliações de cada critério registrado em ata específica para este
fim, a ser publicada na Plataforma da ADE SAMPA.

8.7. Em caso de haver empate entre as notas finais, a Comissão Técnica Julgadora decidirá
pelo desempate respeitando a regra prevista no item 3.1.1 do presente Edital e, em caso de
persistência no empate, serão feitas comparações das notas dos critérios de avaliação
relacionados à experiência da empresa em atividades de apoio a empreendedores periféricos e
de baixa renda (item 2. da Tabela 1. Critérios de Avaliação Técnica), conforme item 8.4 do
Edital. Na hipótese remota de ainda permanecer o empate, será realizado sorteio para selecionar
o vencedor do certame.

8.8. Caso haja desistência ou não cumprimento das exigências fiscais, legais e documentais
incidentes, serão convocados os proponentes da lista de projetos com maior pontuação
subsequente ao desistente/desclassificado.

8.9. A Comissão de Avaliação Técnica deverá lavrar ata de suas reuniões, motivar suas
decisões e publicá-las na Plataforma da ADE SAMPA.

8.10. Os documentos relacionados à avaliação e julgamento das Propostas serão públicos,
sendo assegurado seu sigilo apenas pelo tempo mínimo necessário à preservação da
competitividade, isonomia e originalidade das ideias dos participantes.

8.11. A Comissão de Avaliação Técnica dará ciência do resultado final à Diretoria da ADE
SAMPA, a quem caberá a homologação do resultado do certame.

8.12. O resultado preliminar do certame será publicado na Plataforma da ADE SAMPA até o dia
16 de julho, podendo ser prorrogado a critério da ADE SAMPA.
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9. DO RECURSO

9.1. Da decisão da Comissão Técnica Julgadora caberá Recurso, que deverá ser submetido
pela Plataforma indicada neste edital no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a realização da
sessão pública.

9.2. O Recurso será avaliado pelo Presidente da ADE SAMPA e seu respectivo julgamento
publicado na Plataforma indicada neste edital.

9.3. O Recurso ficará disponibilizado na Plataforma da ADE SAMPA na data em que for
interposto, assim como a respectiva decisão administrativa.

9.4. A decisão do Presidente da ADE SAMPA a respeito de eventual Recurso é soberana e
não será sujeita a nova análise em âmbito administrativo.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Após a publicação da homologação na Plataforma da ADE SAMPA, a ADE SAMPA
convocará o selecionado para assinar o respectivo contrato.

10.2. O contrato será firmado entre a ADE SAMPA e o proponente(s) indicado(s) na ficha de
inscrição como responsável(is) pela proposta.

10.3. A Proposta selecionada será formalizada por contrato específico e individualizado.

10.4. Após assinatura do contrato, a CONTRATADA tem até 15 (quinze) dias úteis para iniciar a
execução do objeto contratual por meio de equipe de gestão própria.

10.5. O pagamento da premiação do projeto efetivamente executado será efetuado através de
crédito em conta corrente em agência do BANCO DO BRASIL S/A indicada pelo proponente, nos
termos do Decreto Municipal n º 51.197/10.

10.5.1. Da premiação bruta calculada serão retidos na fonte pela ADE SAMPA os impostos
devidos nos termos da legislação em vigor.

10.6. O cronograma de desembolso será realizado conforme descrição abaixo:

Período Evento Pagamento

1º Mês Assinatura do Contrato e início da
prestação de serviços e emissão de NF

R$ 18.333,34

2ºMês Emissão NF, 2ª parcela e relatório de
atividades do 1º mês

R$ 18.333,34

3º Mês Emissão NF, 3ª parcela e relatório de
atividades do 2º mês

R$ 18.333,34
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4º Mês
Emissão NF, 4ª parcela e relatório de
atividades do 3º mês

R$ 18.333,34

5º Mês
Emissão NF, 5ª parcela e relatório de
atividades do 4º mês

R$ 18.333,33

6º Mês
Emissão NF, 6ª parcela e relatório de
atividades do 5º mês

R$ 18.333,33

7º Mês
Emissão NF, 7ª parcela e relatório de
atividades do 6º mês

R$ 18.333,33

8º Mês
Emissão NF, 8ª parcela e relatório de
atividades do7º mês

R$ 18.333,33

9º Mês
Emissão NF, 9ª parcela e relatório de
atividades do 8º mês

R$ 18.333,33

10º Mês
Emissão NF, 10ª parcela e relatório de
atividades do 9º mês

R$ 18.333,33

11º Mês
Emissão NF, 11ª parcela e relatório de
atividades do 10º mês

R$ 18.333,33

12º Mês
Emissão NF, 12ª parcela e relatório de
atividades do 11º mês

R$ 18.333,33

10.7. O proponente assumirá total responsabilidade por todas as obrigações decorrentes da
execução do objeto do contrato, inclusive civis, penais, administrativas, trabalhistas,
previdenciárias e tributárias.

10.8. A ADE SAMPA não se responsabilizará solidária ou subsidiariamente, em nenhuma
hipótese, pelos atos, contratos ou compromissos assumidos pelo proponente para cumprimento
dos termos deste edital e do contrato.

10.9. As atividades objeto da contratação serão executadas no espaço físico ou virtual indicado
no Termo de Referência em anexo, providenciado pela ADE SAMPA.

10.10. O desenvolvimento das atividades contratadas não implicará qualquer vínculo trabalhista
com a ADE SAMPA.

11. PENALIDADES

11.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, no RILAC

da ADE SAMPA demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos

no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03.

11.1.1 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) comprovação, devidamente documentada, da ocorrência de força maior
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impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) manifestação da requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputáveis à ADE SAMPA.

11.2. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida neste Edital, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa
não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio
de citação e da ampla defesa, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar com a ADE
SAMPA e com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o disposto
no § 12 do RILAC da ADE SAMPA, disponibilizado em seu portal na internet através do link:
www.adesampa.com.br/RILAC.

11.3. As penalidades poderão ainda ser aplicadas com fundamento nos artigos 78 e 79 da Lei
nº 8.666/93, garantido o direito prévio de notificação e da ampla defesa, sendo que com relação a
multas serão aplicadas como segue:

11.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato a título de indenização
por perdas e danos, bem como o pagamento ou restituição do valor integral do Contrato
nos casos de inexecução total do objeto.

11.3.2. Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na
execução do projeto, limitada a demora até o máximo de 5 (cinco) dias do prazo fixado,
após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso
se deu em parte ou no todo.

11.3.3. Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, por descumprimento de
qualquer das obrigações decorrentes do Contrato, não previstas nas demais disposições
desta cláusula.

11.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, por rescisão do
decorrente de culpa da Contratada.

11.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando
cabíveis.

11.5. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei
Federal nº 8.666/93, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à ADE SAMPA
por e-mail ao Gestor e ao Fiscal da Contratação designados no Contrato.

11.6. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
empresa apenada. A critério da ADE SAMPA e em sendo possível o valor devido será
descontado da importância que a mesma tenha a receber. Não havendo pagamento pela
empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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12.1. No julgamento da inscrição e das propostas, a Comissão de Licitação e a Comissão
Técnica Julgadora poderão sanar erros ou falhas no Edital que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.

12.2. As normas disciplinadoras deste Concurso serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os proponentes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

12.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a ADE SAMPA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do certame respondendo, civil, administrativa e
criminalmente pelas falsificações cometidas.

12.5. O Licitante vencedor deverá comunicar à ADE SAMPA toda e qualquer alteração nos
dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

12.6. A ADE SAMPA, no interesse da Administração, poderá, a qualquer tempo e a seu
exclusivo critério, por despacho motivado, revogar ou anular, no todo ou em parte o presente
Concurso, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, conforme artigo 49 da Lei
Federal nº 8.666/93.

12.7. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Comissão Julgadora
ouvida, se for o caso, a diretoria da ADE SAMPA.

12.8. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas
do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

12.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

12.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente,
ainda que remoto, na ADE SAMPA. Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

12.11. O resultado deste concurso e os demais atos pertinentes a este certame, sujeitos a
publicação, no Portal eletrônico da ADE SAMPA www.adesampa.com.br/adeeditais.

12.12. Para a execução do objeto deste Edital e, por conseguinte, do contrato, nenhuma das
partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada,
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devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

12.13. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

São Paulo, 21 de Junho de 2021.

Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA
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1 - OBJETO

Esta chamada pública tem por objetivo selecionar uma empresa para apoiar a Agência São
Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, na gestão do programa VAI TEC. No escopo do
serviço incluem ainda: a realização das oficinas e assessorias de aceleração; encontros e
eventos junto ao ecossistema empreendedor e inovador e no desenvolvimento de relatórios
(parciais e geral; além de aplicação de pesquisa de desempenho do programa) pelo período de
12 (doze) meses, prorrogáveis a critério da ADE SAMPA.

2- JUSTIFICATIVA

O Programa de Aceleração VAI TEC, necessita da contratação de uma empresa de suporte
técnico e gerencial para que a sua implantação se dê de forma eficiente, atendendo a todos os
pré-requisitos estipulados para levar ao jovem empreendedor das periferias do município de São
Paulo o melhor programa de aceleração, com repasse de conteúdo e suporte financeiro, com
orientação e direcionamento do para sua melhor aplicabilidade.

Ao longo da trajetória do VAI TEC, o programa passou por alterações significativas, passando
a ser não mais apenas um apoiador financeiro aos projetos oriundos da periferia do município
de São Paulo, mas sim um agente de fomento ao empreendedorismo para os jovens dessas
localidades. Um programa completo com todas as etapas de aceleração de negócios que
tenham a tecnologia e a inovação como fator de desenvolvimento socioeconômico das
comunidades do qual eles fazem parte.

Assim como nas edições anteriores, a contratação de uma empresa de apoio técnico e
gerencial para a realização das edições do Programa de Aceleração VAI TEC se faz
necessária por conta da alta demanda proveniente da metodologia aplicada no processo de
aceleração, que implica na realização de oficinas de repasse de conteúdo, em encontros de
assessoria individuais, em realização de eventos internos e externos, além de fomentar a
formação de parcerias entre os acelerados, aproximá-los dos agentes do ecossistema
empreendedor e inovador e prepará-los para que se tornem empreendimentos sustentáveis
de forma econômica, social, ambiental e cultural.

Importante ressaltar que, por conta da pandemia gerada pelo COVID-19, as edições do
Programa de Aceleração VAI TEC estão sendo realizadas de forma remota, ou seja, todos os
procedimentos serão adaptados para a realização de uma aceleração à distância.

O processo de aceleração das empresas se dará em um período de 8 meses, porém a
contratação da empresa de apoio técnico e gerencial deverá ser para um período de pré e pós
aceleração, perfazendo um total de 12 meses de contrato.

São objetivos específicos do VAI TEC:

Avenida São João, nº 473, 4º andar, Sala 18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000
www.adesampa.com.br / contato@adesampa.com.br / Tel.: (11) 3224-6000 ramal 6163

17

http://www.adesampa.com.br/
mailto:contato@adesampa.com.br


● Estimular o fortalecimento de empreendimentos em estágio inicial, ou seja, com modelo
de negócios elaborado, com produto definido em fase de teste e, preferencialmente, em
comercialização, que desenvolvam produtos ou serviços inovadores e que utilizem
tecnologia como parte essencial do modelo de negócio;

● Disseminar a cultura e a educação empreendedoras;
● Fomentar a inserção de jovens de baixa renda no ecossistema de empreendedorismo,

inovação e tecnologia da cidade de São Paulo;
● Promover o desenvolvimento local e a geração de emprego e renda.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A empresa a ser contratada deverá prestar os seguintes serviços em um prazo de 12 (doze)
meses, prorrogáveis por igual período a critério da ADE SAMPA:

 
● Trabalho integrado com Gestor do Programa de Aceleração VAI TEC - ADE SAMPA;
● Reuniões semanais de alinhamento durante todo o processo de aceleração;
● Compilação de conteúdo de gestão de negócios;
● Cocriação de conteúdo para melhoria/adequação da metodologia existente;
● Preparação e realização de 7 (sete) Oficinas Regionais;
● Preparação e realização de 9 (nove) sessões de Assessorias;
● Preparação e realização de 3 (três) encontros de ‘tira dúvidas’ para as prestações de

conta a serem realizadas pelos projetos selecionados;
● Preparação de conteúdo, produção e realização de 2 (dois) encontros com atores do

ecossistema empreendedor e inovador;
● Preparação de conteúdo, produção e realização de 1 (um) encontro de roda de

aprendizagem;
● Aplicação das avaliações T0 - T1 - T2 (antes, durante e seis meses após o término do

programa) e elaboração dos resultados destas pesquisas em forma de relatório;
● Revisão e orientação sobre os orçamentos das empresas selecionadas;
● Definição e acompanhamento dos 'entregáveis' para cada empresa selecionada;
● Preparação, organização e avaliação dos Pitches de saída dos projetos;
● Hub entre o Programa de Aceleração VAI TEC e o ecossistema empreendedor e

inovador
● Revisão, alteração e alinhamento de metas;
● Elaboração de relatórios parciais e finais, detalhados (em forma de texto e de

apresentação) conforme modelo que será entregue à empresa contratada;
● Reuniões com a contratante (posicionamento, alinhamento, melhorias e correções de

rotas);
● Criação e produção novos materiais (apostilas, manuais, vídeos) quando necessário.
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4. CRONOGRAMA

Etapas Data prevista

Divulgação do edital e início das inscrições 25 de junho de 2021

Encerramento das Inscrições 08 de julho de 2021

Abertura dos Envelopes 12 de julho de 2021

Divulgação do resultado 16 de julho de 2021

Prazo para recurso 19 a 23 de julho de 2021

Divulgação do resultado final 27 de julho de 2021

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

A empresa deverá apresentar proposta técnica seguindo as especificações discriminadas no
item 8 do Edital. A proposta comercial deverá incluir todos os custos com mão de obra, salários,
encargos trabalhistas, benefícios, despesas com locomoção no município de São Paulo,
impostos, seguros, entre outros.

O pagamento dos serviços prestados far-se-á em 12 parcelas, mediante a entrega do material
contratado e relatório resumido dos serviço prestados, fornecido em papel timbrado, datado e
assinado, apresentação de boleto bancário, contendo o nome do banco, agência, localidade e
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e nota fiscal eletrônica emitida
pelo contratado, com discriminação dos serviços, com prazo de pagamento de até 10 (dez) dias
corridos da entrega dos produtos contratados, em face do procedimento interno.

O relatório deverá conter a descrição das atividades realizadas no mês, fotos e listas de
presença, quando for o caso, cuja responsabilidade da atividade for da contratada. Os relatórios
devem ser entregues ao final de cada mês.

O valor deste Concurso é de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ADE SAMPA terá autonomia para fiscalizar, acompanhar e exigir a verificação do processo de
execução das atividades a qualquer momento.

A equipe da ADE SAMPA poderá convocar reuniões mensais para acompanhamento da
execução dos serviços, devendo a executora atender às solicitações.

Atenciosamente,

Ary Scapin Junior
Gerente de Programas e Projetos da ADE SAMPA
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ANEXO A

Aceleração VAI TEC  – cronograma 2021/2022

VAI TEC
Início do Programa de Aceleração

Cronograma
As datas exatas de cada atividade
definidas  pelas partes, devendo a

contratada submeter à ADE SAMPA as
sugestões de cronograma para validação

desta em 15 dias após  15 dias da
celebração do Contrato.

O cronograma a ser apresentado
considerará o início das atividades em

AGOSTO DE 2021 e término em JULHO DE
2022.

LARGADA: Oficina de Capacitação Tecnológica  

Diagnóstico e Revisão de Orçamento das propostas selecionadas.
Aplicação da primeira etapa da pesquisa de evolução do projeto
T0.

 

Oficinas Regionais - 1  

Assessoria - 1  

Oficinas Regionais - 2  

Assessoria - 2  

Oficinas Regionais - 3  

Assessoria - 3  

Tira dúvidas sobre a prestação de contas - 1  

Avaliação Entregáveis 1  

Oficinas Regionais - 4  

Assessoria - 4  

Oficinas Regionais -5  

Assessoria - 5  

Oficinas Regionais -6  

Assessoria - 6  

Tira dúvidas sobre a prestação de contas - 2  

Roda de aprendizagem 1  

Encontrão Vai Tec - 1  

Avaliação Entregáveis 2  

Oficinas Regionais -7  

Assessoria - 7  

Assessoria - 8  
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Tira dúvidas sobre a prestação de contas - 3  

Assessoria - 9  

Encontrão Vai Tec - 2  

Avaliação Entregáveis 3 - Pitch de Saída e Aplicação da avaliação T1  
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ANEXO B

Metodologia - Temas abordados nas oficinas

Oficina 1: Lean startup e modelagem de negócios;

Oficina 2: Testes de Mercado;

Oficina 3: Testes de Solução;

Oficina 4: Finanças;

Oficina 5: Canais de Tração;

Oficina 6: Gestão Comercial;

Oficina 7: Gestão Equipe;

Metodologia - Temas abordados nas assessorias

Assessoria 1: Diagnóstico dos negócios;

Assessoria 2: Modelagem de negócio;

Assessoria 3: Lógica de testes e quadro de hipóteses;

Assessoria 4: Validação de mercado;

Assessoria 5: Validação de solução;

Assessoria 6: Organização das finanças do negócio;

Assessoria 7: Canais para atrair novos clientes;

Assessoria 8: Vendas;

Assessoria 9: Gestão do time interno (fundadores e colaboradores);
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Metodologia – Resultados esperados
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ANEXO C

Quantidade aproximada de horas de serviços por atividade no período de 12 (doze) meses:
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1. DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: CNPJ:

Endereço: TEL:

Cidade: CEP:

Página Eletrônica: Data da Fundação:

Responsável legal: CPF:

CI/Órgão Exp.: Cargo: E-mail:

Endereço Residencial: CEP:

Responsável pelo projeto: CPF:

CI/Órgão Exp.: Cargo: E-mail:

Endereço Residencial: CEP:

2. A ORGANIZAÇÃO PROPONENTE

2.1. Apresentar a motivação da Proponente em ser o executor do Programa VAI TEC e o alinhamento

de sua missão, visão e valores com os objetivos do Programa VAI TEC.

2.2. Descrever o histórico da organização, atividades já desenvolvidas, especialmente aquelas

pertinentes ao objeto do Edital de Concurso. Relatar os resultados obtidos a partir das atividades já

desenvolvidas.

2.2.1. Apresentar documentos que comprovem as experiências e atividades descritas, conforme

previsto no item “8. PROCESSO DE SELEÇÃO” do Edital.

2.3. Apresentar informações sobre a qualidade e capacidade das equipes técnica e de gestão.

2.3.1. Apresentar documentos e certificados que comprovem as experiências e atividades

descritas, conforme previsto no item 8 do Edital.
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3. DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INOVADORES PERIFÉRICOS

3.1. Apresentar e argumentar os elementos que precisam ser levados em consideração no

desenvolvimento da metodologia VAI TEC, considerando os objetivos e atividades previstas no Programa.

3.1.1. Para a categoria “Aceleração VAI TEC”, apresentar os elementos específicos relacionados ao

território de origem e atuação da organização proponente.

3.2. Apresentar e argumentar os diferenciais que a organização proponente pode aportar no Programa

VAI TEC, considerando os objetivos e atividades previstas no Programa.

3.3. Apresentar a estratégia de engajamento e articulação para com os empreendedores selecionados,

considerando a proposta e duração do Programa e expectativa de que os selecionados participem

ativamente de todas as atividades da Aceleração, para a categoria “Aceleração VAI TEC”.
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EDITAL: 025/2021

TIPO: Concurso

OBJETO: A seleção de empresa para apoiar a Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE
SAMPA na gestão do Programa VAI TEC e execução de serviços de Aceleração a

empreendedores periféricos e de baixa renda. No escopo dos serviços a serem prestados pela

empresa estão inclusos a realização das oficinas e assessorias de aceleração; encontros e

eventos junto ao ecossistema empreendedor e inovador; o desenvolvimento de relatórios

(parciais e geral) bem como a aplicação de pesquisa de desempenho do Programa.

A empresa _________________________________________ inscrita no CNPJ sob

nº__________________________________, por intermédio de seu representante

legal, Sr. _____________________________________________________________,

portador(a) da Carteira de Identidade nº__________________e do CPF nº__________________

DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários

do Município de São Paulo, bem assim que não possui débitos para com a Fazenda deste

Município.

São Paulo,     de de 2021.

_________________________________________________________________
(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)
Nome:
CPF:
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Nome completo: _____________________________________________________________________

RG nº:_______________________________ CPF nº: ____________________________
DECLARO, sob as penas da Lei, que o proponente(nome empresarial), interessado em

participar do Edital de Concurso nº 025/2021.

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do

Decreto Estadual nº. 42.911/1998;

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive

em virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218/1999; e

c) cumpre as normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único

do artigo 117 da Constituição Estadual.

d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não

disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal

nº 13.467/2017.

(Local e data).

______________________________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)
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Eu, ________________________________, portador do RG nº____________ e do CPF nº

_________________________________, representante legal do licitante

____________________________________ (nome empresarial), interessado em participar do

Edital de Concurso nº 025/2021 da ADE SAMPA, DECLARO, sob as penas da Lei,

especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento

licitatório;

d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado,

discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão

licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a

coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública,

nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual

nº 60.106/2014, tais como:
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I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,

ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação

pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações

ou prorrogações de contratos

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da

licitação pública ou nos

respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados

com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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Eu, ____________________________________, portador do RG nº

__________________e do CPF nº _____________________, representante legal do

licitante _________________________________ (nome empresarial), interessado em

participar do Edital de Concurso nº 025/2021 da ADE SAMPA, DECLARO, sob as penas da

Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como

sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_________________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCURSO nº: 025/2021

PROCESSO SEI nº: 8710.2021/0000163-8

VALOR DO PRÊMIO: R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, Serviço Social Autônomo, pessoa

jurıd́ica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública,

vinculado, por cooperação, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

(“SMDET”) da Prefeitura do Municıṕio de São Paulo, com sede na Avenida São João, n.º 473, 4º

andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.154.061/0001-83, neste

ato representada na forma de seu Estatuto Social, a seguir denominada “CONTRATANTE”, e, de

outro lado, a , com endereço na , inscrita no CNPJ/CPF

sob o nº , por seu representante legal, Sr(a). , portador da Cédula de Identidade

RG nº , inscrito no CPF sob o nº , adiante designado(a) simplesmente CONTRATADO(A) em

face da homologação efetuada no Concurso Público indicado em epígrafe, celebram o presente

TERMO DE CONTRATO (“Contrato”), sujeitando-se às disposições previstas, no que

couberem, nas disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Municipal nº 13.278/2002, do

Decreto Municipal nº 44.279/2003 e do Regulamento Interno para Licitações, Alienações e

Contratos da ADE SAMPA (RILAC) e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,

aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de

direito privado, e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação, pela contratada de serviços de execução do

Programa xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. A

execução compreende a gestão do xxxxxxxxxx, o fomento à geração de renda por meio de

atividades de qualificação e desenvolvimento de redes locais de empreendedores, e a

consolidação e reporte mensal dos registros das atividades realizadas na forma do ANEXO I -

Termo de Referência e na Proposta Comercial do(a) CONTRATADO(A).

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, mediante termo aditivo, quaisquer
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modificações que venham a ocorrer.

1.3. O objeto definido nesta cláusula corresponde ao desenvolvimento da proposta,

apresentada pelo(a) CONTRATADO(A), classificada em no Concurso Público na sua categoria

correspondente, nos termos de seu Edital e de sua Ata de Julgamento, de de

de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da

assinatura do presente ajuste ou quando esgotar o objeto da presente prestação de serviço

mediante ateste por escrito da CONTRATANTE.

2.1.1. O Contrato poderá ser prorrogado por igual período, a critério da CONTRATANTE e na

forma estabelecida no RILAC.

2.1.2. Havendo a decisão de prorrogação do Contrato por igual período por parte da

CONTRATANTE, o valor do prêmio aplicado à próxima vigência será devidamente corrigido pelo

INPC acumulado de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços de que trata este Contrato serão prestados diretamente pelo(a)

CONTRATADO(A), em locais e horários definidos em comum acordo, sem subordinação direta

com a CONTRATANTE e deverão atender sempre às conveniências da CONTRATANTE.

3.1.1. O(A) CONTRATADO(A) responderá pela coordenação técnica do projeto e se

responsabilizará administrativamente por todo o conjunto do trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor a ser pago está relacionado à execução de todas as atividades, ou seja,
pagamento de valor variável dependendo do número de oficinas realizadas por mês.

4.2. O(A) CONTRATADO(A) deverá se programar para a realização das atividades sob sua

responsabilidade ao longo do período de vigência do Contrato, ou seja, ao longo de 12 (doze)

meses, sendo a execução das turmas acordada em comum acordo com a CONTRATANTE.

4.3. Caso o(a) CONTRATADO(A) não realize o número de atividades sob sua

responsabilidade, receberá apenas o valor correspondente às atividades realizadas.
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4.4. O(A) CONTRATADO(A) deverá abrir conta corrente em agência do Banco do Brasil ou

instituição financeira indicada pela CONTRATANTE para fins de pagamento.

4.5. Após a realização de cada oficina o(a) CONTRATADO(A) realizará a prestação de contas

com a entrega de: (i) Notas Fiscais dos serviços; (ii) Relatório de Atividades contendo as

evidências de realização das turmas (lista de presença, fotos e outros registros das atividades

desenvolvidas); (iii) a Pesquisa de Avaliação e satisfação preenchida pelos participantes; e (iv)

Certificado de Conclusão da oficina de todos os participantes.

4.6. Caso a Nota Fiscal dos Serviços, o Relatório de Atividades, a Pesquisa de Avaliação e/ou

o Certificado de Conclusão da oficina seja(m) apresentado(s) com erro, será(ão) devolvido(s)

para correção, devendo ser reapresentado(s) no máximo em 02 (dois) dias úteis.

4.6.1. A devolução dos itens da cláusula 4.5. acima não aprovados, bem como os prazos para

reapresentação, reexame e aprovação, em hipótese alguma serão motivos para suspensão da

execução do Contrato.

4.6. O pagamento do preço contratado, pelos serviços efetivamente executados, será

efetuado por crédito em conta corrente em agência indicada pela CONTRATADA do Banco do

Brasil S/A, nos termos do Decreto Municipal n° 51.197, de 22 de janeiro 2010, no prazo de 10

(dez) dias, contados do adimplemento do objeto contratual e sua respectiva comprovação, por

meio da prestação de contas mencionada na cláusula 4.5. acima, devidamente recebida e

aprovada pelos funcionários da CONTRATANTE encarregados da fiscalização e do

gerenciamento do Contrato.

4.6.1. Os pagamentos mencionados nesta cláusula representam a única remuneração

que a CONTRATADA poderá exigir pela execução do objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão arcadas com os valores oriundos do

repasse realizado pela SMDETT à ADE SAMPA, já constante em caixa desta no Banco do

Brasil, Agência 0303-4, Conta 128084-8, especificamente designado para execução do Projeto

VAI TEC.

CLÁUSULA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

6.1. Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em
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decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva

responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) assim definido na norma tributária, sem direito a

reembolso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a fornecer à CONTRATANTE toda e qualquer

informação que lhe seja solicitada sobre o objeto deste Contrato, bem como facilitar a

fiscalização na execução dos serviços contratados.

7.2. Fica     designado(a)      como      gestor(a) do      presente      Contrato      o(a) Sr.(a) ,

funcionário(a) da ADE SAMPA, e o(a) Sr.(a) , funcionário(a) da ADE SAMPA, como fiscal

do presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Sem prejuízo das disposições contidas neste instrumento, o(a) CONTRATADO(A) fica

obrigado a:

8.1.1. cumprir, fielmente as obrigações assumidas, executando-as por si próprio e sob sua

inteira responsabilidade, de modo a que os serviços contratados se realizem com esmero e

perfeição nos termos do Edital e do ANEXO I - Termo de Referência;

8.1.2. responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

8.1.3. solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução

dos serviços objeto do Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha

que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a

CONTRATANTE;

8.1.4. manter entendimento com a CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou

paralisações na execução dos serviços;

8.1.5. atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE;

8.1.6. manter comunicação frequente sobre o andamento dos serviços, de forma a dar

conhecer a CONTRATANTE sobre a evolução dos processos, permitindo, assim, eventuais

correções e ajustes que se façam necessários;

8.1.7. garantir o fiel cumprimento da proposta apresentada à CONTRATANTE;
8.1.8. manter a CONTRATANTE informada sobre fatos relevantes durante a realização deste

Contrato;
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8.2. A execução dos serviços prestados não gera vínculo empregatício entre qualquer das

pessoas envolvidas no projeto e a CONTRATANTE sendo de absoluta responsabilidade da

CONTRATADA todas as obrigações legais trabalhistas decorrentes da execução dos serviços.

8.3. Inexiste qualquer tipo de responsabilidade, seja solidária seja subsidiária, da

CONTRATANTE por qualquer inadimplemento legal, trabalhista ou previdenciário, do(a)

CONTRATADO(A) para com seus prestadores de serviço.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADE SAMPA

9.1. Sem prejuízo das disposições contidas neste instrumento, a CONTRATANTE fica

obrigada a:

9.1.1. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelo(a)

CONTRATADO(A);

9.1.2. efetuar os pagamentos conforme estabelecido neste Contrato;

9.1.3. notificar o(a) CONTRATADO(A), por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas

necessárias;

9.1.4. Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, o(a) CONTRATADA ficará sujeita às

consequências previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações e normas aplicáveis.

10.2. O(A) CONTRATADO(A), além das sanções previstas no Capítulo IV, Seção II, da Lei

Federal n.º 8.666/93, estará sujeita, ainda, às seguintes multas:

10.2.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato à título de indenização

por perdas e danos, bem como o pagamento ou restituição do valor integral do Contrato

nos casos de inexecução total do objeto.

10.2.2. Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na

execução do projeto, limitada a demora até o máximo de 5 (cinco) dias do prazo fixado,

após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se

deu em parte ou no todo.

10.2.3 Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, por descumprimento de

Avenida São João, nº 473, 4º andar, Sala 18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000
www.adesampa.com.br / contato@adesampa.com.br / Tel.: (11) 3224-6000 ramal 6163

36

http://www.adesampa.com.br/
mailto:contato@adesampa.com.br


qualquer das obrigações decorrentes do Contrato, não previstas nas demais disposições

desta cláusula.

10.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, por rescisão do

decorrente de culpa da Contratada.

10.3. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus, ou

recolhidas diretamente mediante boleto bancário a ser emitida pela CONTRATANTE, no prazo

de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for

o caso, cobradas judicialmente.

10.4. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.5. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89 e

Decreto nº 31.503/92, e alterações subseqüentes.

10.6. CONTRATANTE e CONTRATADA estarão, ainda, sujeitas às sanções penais previstas

na Seção III, do Capítulo IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

11.1. O Contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos

previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Nenhuma tolerância das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das cláusulas

deste Contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

12.2. Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao

cumprimento do presente Contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:

CONTRATADO(A):

CONTRATANTE:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para, esgotada a
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obrigatória tentativa de mediação, dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o

qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo indicadas, que também o assinam.

São Paulo, de de 2021.

_________________________________________________________

Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA

_________________________________________________________

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

____________________________________________ ____________________________________________
Nome: Nome:

RG: RG:
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