COMUNICADO
EDITAL 015/2019
Contratação de serviços técnicos especializados para execução do “Programa de Aceleração VAI
TEC 4” por 03 (três) prestadores de serviço, um para cada território da Cidade de São Paulo
abrangido pelo referido programa
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE SAMPA”), Serviço Social
Autônomo, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Trabalho, 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, cujo objetivo é promoção do crescimento econômico e a
geração de empregos no Município de São Paulo por meio de ações que visam o fortalecimento de
micro, pequenas e médias empresas e também de cooperativas, torna pública a presente retificação do
Edital n 015/2019:
I - Considerando que até a presente data não houve o encaminhamento de propostas em quantidade
expressiva por parte dos proponentes;
II - Considerando que o último dia para apresentação das propostas do concurso aberto pelo presente
Edital nº 015/2019 é o dia 28 de Maio de 2019;
Resolve:
1. Prorrogar o prazo para apresentação de propostas até o dia 07 de junho de 2019;
2. Alterar a data para a sessão pública de abertura dos envelopes para o dia 10 de junho de 2019;
3. Alterar a data para a publicação do resultado do certame no site da ADE SAMPA
(www.adesampa.com.br) para o dia 17 de junho de 2019;
4. Estabelecer o seguinte período de interposição de recursos contra o resultado parcial: 18 e 19 de
junho de 2019;
5. Alterar a data de publicação do resultado final do certame no site da ADE SAMPA para o dia 24
de junho de 2019.
As demais cláusulas, itens, anexos e documentos do edital permanecem inalterados.
São Paulo, 28 de maio de 2019
Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA
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