COMUNICADO
CONCURSO
EDITAL 024/2019

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA torna público a
PRORROGAÇÃO do prazo para apresentação de propostas para o Edital 024/2019 relativo
à “Contratação de organização com atuação nas áreas de produção cultural e
empreendedorismo para tornar-se Executora do programa na unidade TEIA Mário de
Andrade, no 01º andar da Hemeroteca Mário de Andrade, localizada na Rua Doutor Bráulio
Gomes, 125, Centro Histórico de São Paulo/SP”
Dessa forma, para o cumprimento das formalidades legais, DECIDE-SE pela seguinte
alteração e publicação do novo calendário de atividades do referido edital:
- Prazo de entrega dos envelopes das propostas: 22 de agosto
- Data sessão pública de abertura dos envelopes: 23 de agosto às 10h00
- Resultado preliminar: 30 de agosto
- Resultado definitivo: 4 de setembro

Ainda, considerando questionamentos dirigidos à esta agência, e tendo em vista o princípio
da publicidade, ESCLARECE-SE o seguinte: no item 6.1.3 do Anexo I do Edital, onde se lê
“Organizar agenda de mentorias para os empreendedores residentes, articular participação
de mentores e desenvolver relatório das atividades e feedbacks compartilhados pelos
mentorados (a partir de quando iniciado programa de residência ou incubação por meio da
publicação de edital público da ADE SAMPA)” acrescente-se, a título de esclarecimento,
“São estimadas, para o eventual programa de residência do Teia, 04 (quatro) empresas com
equipes de uma ou duas pessoas, totalizando um máximo de 08 (oito) empreendedores que
devem receber mentorias direcionadas e serem acompanhados e avaliados mensalmente.”
E para que produza os efeitos legais, torna público o presente comunicado, mantido na
totalidade tanto o quanto dispõe o Edital 024/2019.

São Paulo, 12 de agosto de 2019.
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