
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 025/2021

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

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

Autônomo, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de

interesse coletivo e de utilidade pública, vinculado, por cooperação, à Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico, sediada na Avenida São João, nº

473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº

21.154.061/0001-83, torna pública a presente retificação

Na cláusula 3.1.  do edital, onde se lê:

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.

Leia-se:

3.1. Estão habilitadas a participar do presente Concurso pessoas jurídicas,

associações, organizações da sociedade civil ou empresas brasileiras que atuem

com empreendedorismo na Cidade de São Paulo e que possuam



comprovadamente estrutura para oferecer a prestação de serviços objeto do

presente Edital, com base nos requisitos listados no item 6 do Anexo I - Termo de

Referência.

Considerando que a presente alteração modifica as condições de participação no

concurso em questão, torna-se público a prorrogação do prazo de inscrição e

a alteração do cronograma do concurso nos termos do edital nº 025/2021,

conforme segue abaixo:

CRONOGRAMA DAS FASES DO EDITAL

Inscrições até 20 de julho de 2021.

Sessão pública de abertura de
envelopes

21 de julho de 2021 às 10hs

Resultado Preliminar 30 de julho de 2021

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

presente retificação.

São Paulo, 05 de julho de 2021.

Agência São Paulo de Desenvolvimento

ADE SAMPA


