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RESULTADO 

 EDITAL DE CONCURSO Nº 020/2020 

 

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA (“ADE SAMPA”) torna pública, 

nos termos do item “8” do Edital nº 020/2020, referente a  seleção de empresa que ofereça 

suporte na gestão do “Programa VAI TEC 5” promovido pela ADE SAMPA em parceria com 

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho - SMDET, o RESULTADO FINAL 

do referido concurso bem como a avaliação circunstanciada emitida pela COMISSÃO 

JULGADORA acerca de cada proposta apresentada: 

 

“ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA 

Às 10h00 do dia 24 de agosto de 2020 reuniram-se os membros da Comissão Julgadora do 

Edital nº 020/2020 para emitirem parecer circunstanciado com as notas de cada critério e 

divulgarem o resultado final. Ressalte-se que todos os membros da comissão tiveram a 

oportunidade de avaliar individualmente cada proposta, analisando toda a documentação 

apresentada de maneira detida. Por consenso, os membros da Comissão Julgadora decidem que 

o parecer circunstanciado emitido na presente reunião é representativo da opinião individual 

de cada avaliador. As notas proferidas ao final levarão em consideração dos critérios objetivos 

do edital e as análises emitidas no presente parecer. 

 

As referidas empresas inscreveram-se no Edital nº 020/2020: 

 

● Semente Negócios; 

● Ideias de Futuro; 

● Doispontocinco; 

● Teçá Impacto; 

● Empreende Aí; 

● 9 Pontos; 

 

Dessa forma, passa-se às análises das propostas regularmente apresentadas e consideradas 

válidas pela comissão: 

 

1. SEMENTE NEGÓCIOS 

 

Descrição: A empresa apresentou muitos certificados e diplomas de sua equipe, mas alguns 

foram considerados instituições não reconhecidas pelo MEC, são eles: 1- Boston University 

Questrom School of Business - MicroMaster in Digital Product Management Business, 2- 

Boston University Questrom School of Business - Business Analytics for Data-Driven 

Decision Making, 3- Rochester Institute of Technology - Critical Thinking & Problem Solving, 

4- HEC Paris - Managing Innovation and Design Thinking. Apresentou número suficiente de 

certificados da equipe quanto às atividades mediação ou facilitação de grupos, gestão de 

projetos ou oficinas participativas. Foram apresentados documentos como atestados e 
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contratos, mas não foi considerado folder como comprovação de experiência da empresa. A 

proposta técnica atendeu a todos os critérios acima do esperado, com descrição detalhada do 

conteúdo por atividade na aceleração. Apresentou levantamento e descrição detalhada do perfil 

do público-alvo do programa e detalhamento das atividades e dinâmicas dos encontros on line. 

A empresa ainda aportou duas estratégias externas ao programa para qualificar a participação 

dos empreendedores acelerados quanto à inovação e tecnologia nos seus negócios.  

 

Notas da Comissão Técnica Avaliadora: 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

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);  
04 pontos 

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). 
10 pontos 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

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); 

12 pontos 

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);  
16 pontos 

c) 04 pontos por cada experiência na coordenação ou gerenciamento de 

programas e projetos (0 a 8 pts).  
08 pontos 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

conteúdo (detalhamento do que será ofertado na metodologia);  9 pontos 

detalhamento do formato das atividades e dinâmicas de grupo online;  10 pontos 

aspectos do território e do público-alvo que deverão ser considerados;  10 pontos 

aspectos pertinentes aportados pela proponente no que se refere à inovação e 

uso de tecnologia no programa. 
10 pontos 

TOTAL 89 PONTOS 

 

2. IDEIAS DE FUTURO 

 

Descrição: A empresa apresentou todos os diplomas de pós-graduação reconhecidos pelo 

MEC, embora alguns certificados de formação extra não foram aceitos por não corresponder 

às áreas pretendidas. Na experiência da empresa não foram pontuados comprovantes sem 
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assinatura. A proposta técnica atende ao satisfatório do programa no conteúdo e na descrição 

dos aspectos do público-alvo e do território. A descrição das atividades e dinâmicas online e o 

aporte de tecnologia e inovação foi acima do esperado com elementos novos e externos ao 

programa a serem executados pela empresa com os acelerados. 

 

Notas da Comissão Técnica Avaliadora: 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

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);  
10 pontos 

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). 
06 pontos 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

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); 

16 pontos 

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);  
04 pontos 

c) 04 pontos por cada experiência na coordenação ou gerenciamento de 

programas e projetos (0 a 8 pts).  
08 pontos 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

conteúdo (detalhamento do que será ofertado na metodologia);  08 pontos 

detalhamento do formato das atividades e dinâmicas de grupo online;  10 pontos 

aspectos do território e do público-alvo que deverão ser considerados;  08 pontos 

aspectos pertinentes aportados pela proponente no que se refere à inovação e 

uso de tecnologia no programa. 
10 pontos 

TOTAL 80 PONTOS 

 

3. DOISPONTOCINCO 

 

Descrição: A empresa apresentou diplomas da equipe, mas não em número total dos pontos em 

função de serem áreas do conhecimento não aceitas pelo edital. Quanto à experiência da 

empresa, apresentou comprovantes na totalidade dos pontos. A proposta técnica atende de 

forma satisfatória na descrição do conteúdo de cada encontro, embora sem detalhamento das 

atividades e dinâmicas online. Não apresentou descrição do perfil do público-alvo e do 
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território e nenhuma inovação ou tecnologia aportados ao programa que fossem um diferencial 

para os empreendedores a ser realizado pela empresa externamente. 

 

Notas da Comissão Técnica Avaliadora: 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

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);  
06 pontos 

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). 
10 pontos 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

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); 

16 pontos 

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);  
16 pontos 

c) 04 pontos por cada experiência na coordenação ou gerenciamento de 

programas e projetos (0 a 8 pts).  
08 pontos 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

conteúdo (detalhamento do que será ofertado na metodologia);  08 pontos 

detalhamento do formato das atividades e dinâmicas de grupo online;  06 pontos 

aspectos do território e do público-alvo que deverão ser considerados;  01 pontos 

aspectos pertinentes aportados pela proponente no que se refere à inovação e 

uso de tecnologia no programa. 
03 pontos 

TOTAL 74  PONTOS 

 

4. TEÇÁ IMPACTO 

 

Descrição: A empresa apresentou certificados da equipe, mas aqueles fora da área de 

conhecimento pretendida no edital não foram aceitos. Apresentou experiência da empresa na 

totalidade dos pontos. A proposta técnica divergiu do formato do programa Vai Tec, não 

havendo aprofundamento no conteúdo proposto, apesar de trazer novos elementos para a 

metodologia. Abordou atividades e dinâmicas de grupo, mas não sua relação com as atividades 

do programa. Não apresentou informações do público-alvo e do território do programa, mas 
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relatou fazer um diagnóstico prévio. Não aportou aspectos extras de tecnologia para 

aperfeiçoamento do programa e da participação dos empreendedores. 

 

Notas da Comissão Técnica Avaliadora: 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

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);  
10 pontos 

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). 
04 pontos 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

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); 

16 pontos 

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);  
16 pontos 

c) 04 pontos por cada experiência na coordenação ou gerenciamento de 

programas e projetos (0 a 8 pts).  
08 pontos 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

conteúdo (detalhamento do que será ofertado na metodologia);  07 pontos 

detalhamento do formato das atividades e dinâmicas de grupo online;  06 pontos 

aspectos do território e do público-alvo que deverão ser considerados;  03 pontos 

aspectos pertinentes aportados pela proponente no que se refere à inovação e 

uso de tecnologia no programa. 
03 pontos 

TOTAL 73 PONTOS 

 

5. EMPREENDE AÍ 

Descrição: Apresentou número de certificados e diplomas na totalidade dos pontos da equipe 

e da experiência da empresa. Na proposta técnica atendeu parcialmente aos critérios, abordando 

os temas dos encontros e o conteúdo, mas não os descrevendo em detalhes. Mencionou as 

atividades online, mas não detalhou os encontros de forma satisfatória. Apresentou 

características insuficientes sobre o perfil do público-alvo do programa e mencionou melhorias 

e adaptações da metodologia, porém não explicitou o que deveria ser alterado e nem de que 
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forma isso seria aplicado. Não aportou melhorias ao programa em relação à tecnologia e 

inovação para os negócios acelerados. 

Notas da Comissão Técnica Avaliadora: 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

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);  
10 pontos 

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). 
10 pontos 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

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); 

16 pontos 

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);  
16 pontos 

c) 04 pontos por cada experiência na coordenação ou gerenciamento de 

programas e projetos (0 a 8 pts).  
08 pontos 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

conteúdo (detalhamento do que será ofertado na metodologia);  07 pontos 

detalhamento do formato das atividades e dinâmicas de grupo online;  09 pontos 

aspectos do território e do público-alvo que deverão ser considerados;  03 pontos 

aspectos pertinentes aportados pela proponente no que se refere à inovação e 

uso de tecnologia no programa. 
06 pontos 

TOTAL 85 PONTOS 

 

6. 09 PONTOS 

 

Descrição: Apresentaram certificados de gestão de negócios em número suficiente para a 

totalidade dos pontos. Porém, quanto à experiência da empresa não apresentaram comprovantes 

de atividades voltadas ao perfil do público-alvo do programa. A metodologia apresentada não 

tem referência ao público do programa e não foi detalhada. Não especificou o formato das 

atividades online e não abordou as características do perfil do público-alvo e do território. Não 

apresentaram inovação ou tecnologia a serem aportados no programa e para o público-alvo.  
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Notas da Comissão Técnica Avaliadora: 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

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);  
10 pontos 

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). 
10 pontos 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

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); 

0 pontos 

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);  
12 pontos 

c) 04 pontos por cada experiência na coordenação ou gerenciamento de 

programas e projetos (0 a 8 pts).  
08 pontos 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

conteúdo (detalhamento do que será ofertado na metodologia);  06 pontos 

detalhamento do formato das atividades e dinâmicas de grupo online;  04 pontos 

aspectos do território e do público-alvo que deverão ser considerados;  05 pontos 

aspectos pertinentes aportados pela proponente no que se refere à inovação e 

uso de tecnologia no programa. 
03 pontos 

TOTAL 58 PONTOS 

 

Assim, considerando a avaliação acima detalhada, a empresa selecionada foi: SEMENTE 

NEGÓCIOS. 

 

Sem nada mais para discutir, a presente reunião foi encerrada às 11h30 estando presentes 

Bianca Moreira Mariquito Naime Silva, Daniele Freire e Ary Scapin. Após, lavrou-se a 

presente ata que foi encaminhada à diretoria da ADE SAMPA para os encaminhamentos 

previstos no Edital”.  
 

Publique-se. 

São Paulo, 25 de agosto de 2020 

 

Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA    
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

 

O Diretor-Presidente da AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE 

SAMPA (“ADE SAMPA”), no uso de suas atribuições legais, se manifesta conforme segue: 

 

CONSIDERANDO o regular andamento do Processo SEI nº 8710.2020/0000135-0, referente 

ao Edital de Concurso nº 020/2020 da ADE SAMPA, bem como o resultado divulgado na ata 

da sessão pública de 24 de agosto de 2020 todos publicados no site da ADE SAMPA; e  

 

CONSIDERANDO que o referido certame transcorreu de forma regular, obedecendo ao 

Regulamento Interno para Licitações, Alienações e Contratos (RILAC) e a Normativa Interna 

nº 010 da ADE SAMPA e demais legislações vigentes, sendo cumpridos todos os prazos 

regulamentares estabelecidos no referido processo; 

 

 

R E S O L V E: 

 

I – HOMOLOGAR a deliberação do procedimento licitatório realizado por meio do Edital nº 

020/2020, conduzida pela Comissão Permanente de Licitação da ADE SAMPA. 

 

II – ADJUDICAR à empresa SEMENTE NEGÓCIOS, inscrita no CNPJ nº 13.417.973/0001-

72, estabelecida na Rua Câncio Gomes, nº 609, 1º andar, sala A103, Bairro Floresta, na Cidade 

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul - CEP 90220-060, a prestação de serviços à 

ADE SAMPA de apoio a gestão da 5ª edição do Programa VAI TEC, declarando-a, neste ato, 

vencedora do referido certame. 

 

Assim, nos termos do referido edital, a empresa será convocada para iniciar os procedimentos 

de contração. 

 

 

Publique-se. 

 

São Paulo, 02 de setembro de 2020. 

 

 

Frederico Anastácio Celentano 

Diretor-Presidente da ADE SAMPA 
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