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AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO 

GABINETE DO PRESIDENTE 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL Nº 025/2020 
OFERTA DE COMPRA 

Nº:894000801002020OC00011 
 

DATA E HORA: 13/10/2020 às 10h 
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE 

SAMPA”), serviço social autônomo, dotado de personalidade 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, conforme disposto na Lei Municipal nº 15.838, de 04 

de julho de 2013, torna público que o edital de Pregão Eletrônico nº 
025/2020 está cancelado. 

Os demais certames em andamento podem ser consultados 
através do portal eletrônico da ADE SAMPA na internet por 

meio do link: http://www.adesampa.com.br 
 

EDITAL Nº 027/2020 
OFERTA DE COMPRA Nº: 894000801002020OC00012 

 
DATA E HORA: 15/10/2020 às 10h 

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE 
SAMPA”), serviço social autônomo, dotado de personalidade 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, conforme disposto na Lei 



Municipal nº 15.838, de 04 de julho de 2013, torna público que na 

data, horário e local acima, realizará licitação na modalidade pregão 
eletrônico. 

Constitui objeto do Pregão Eletrônico em referência a contratação de 

serviços de telecomunicações para a implementação, operação e 
manutenção de um link de acesso, dedicado à internet, na velocidade 

de 50 MB, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
durante 07 (sete) dias da semana, mediante implantação de link de 

comunicação de dados ativa a ser instalado no Ponto Central – Sub 
Prefeitura de Itaquera, no endereço indicado neste Termo de 

referência, com fornecimento dos equipamentos e infraestrutura 
interna necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo 

prazo de 12 (doze) meses, conforme o detalhamento constante no 
Termo de Referência (Anexo I) que compõe o Edital. 

O referido Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da 
internet, gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.adesampa.com.br/adeeditais/ 
 

EDITAL Nº 028/2020 

OFERTA DE COMPRA Nº: 894000801002020OC00013 
 

DATA E HORA: 15/10/2020 às 14h 
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE 

SAMPA”), serviço social autônomo, dotado de personalidade 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, conforme disposto na Lei 

Municipal nº 15.838, de 04 de julho de 2013, torna público que na 
data, horário e local acima, realizará licitação na modalidade pregão 

eletrônico. 
Constitui objeto do Pregão Eletrônico em referência a contratação de 

serviços de telecomunicações para a implementação, operação e 
manutenção de um link de acesso, dedicado à internet, na velocidade 

de 50 MB, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

durante 07 (sete) dias da semana, mediante implantação de link de 
comunicação de dados ativa a ser instalado no Ponto Central – CEU 

Jaçanã, no endereço indicado neste Termo de referência, com 
fornecimento dos equipamentos e infraestrutura interna necessários à 

execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, conforme o detalhamento constante no Termo de Referência 

(Anexo I) que compõe o Edital. 
O referido Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da 

internet, gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.adesampa.com.br/adeeditais/ 
 


