
RESULTADO

EDITAL DE CONCURSO 14/2021

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA torna público, nos termos

do edital 14/2021 e suas posteriores retificações, referente a contratação de organização de

base territorial para gerenciar e executar as atividades de Residência e Aceleração no âmbito

do Programa Green Sampa da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA

(ADE SAMPA) e realizar o Evento Desafio para startups verdes no espaço Hub Green

Sampa, o RESULTADO PARCIAL do referido concurso bem como a avaliação

circunstanciada emitida pela COMISSÃO JULGADORA acerca de cada proposta

apresentada:

“ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO AVALIADORA

Às 15h00 do dia 18 de março de 2021 reuniram-se virtualmente os membros da

Comissão Julgadora do Edital 14/2021 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 levaram

em consideração os critérios objetivos do edital e as análises emitidas no presente parecer.

Propostas de execução do Programa de Residência e Aceleração Green Sampa:

1. Semente

Na metodologia de execução das atividades a empresa apresentou resultados

satisfatórios quanto às estratégias de conexão, fomento e atração de investimentos, além de

um longo plano de avaliação e uma estruturação completa para o território. Quanto ao apoio



aos negócios ambientais, apenas um atestado foi apresentado, e seus aspectos metodológicos

não foram abordados a contento.

A respeito da qualificação técnica da equipe, não foram apresentadas comprovações

suficientes de diplomas ou certificados nos moldes exigidos em Edital.



Notas da Comissão Técnica Avaliadora:

Critérios de
Pontuação Técnica

Descrição Pontuação

1. Qualificação técnica
da equipe (Formação,
habilidades e
experiências da
equipe)

a) 03 pontos por cada cópia simples de certificado ou diploma
de graduação em instituições reconhecidas pelo MEC em
administração de empresas, gestão de negócios, ciências
contábeis, economia ou áreas afins à formação em negócios da
equipe de elaboração da metodologia e aplicação do conteúdo
formativo (0 a 9 pts);

b) 03 pontos por cada cópia simples de certificado ou
diploma de formação em cursos livres, extensão ou
pós-graduação em facilitação de grupos, repasse de conteúdo
a empreendedores, mentorias ou gestão de negócios da equipe
de aplicação do conteúdo formativo (0 a 9 pts).

12

2. Experiência da
empresa em
atividades de
suporte a negócios
verdes  e impacto

a) 05 pontos por cada experiência de realização de
atividades com repasse de conteúdo (oficinas, palestras ou
mentorias) nas áreas de empreendedorismo ou gestão de
negócios em nome da empresa (0 a 15 pts);

b) 05 pontos por cada experiência de elaboração ou
adaptação de metodologias de repasse de conteúdos (cursos,
aulas, etc) na área de empreendedorismo ou gestão de
negócios em nome da empresa (0 a 10 pts);

c) 05 pontos por cada experiência de apoio ou suporte para
negócios ambientais, tecnologias verdes (clean techs e eco
techs), negócios de impacto ou execução de projetos de
desenvolvimento sustentável (0 a 15 pontos);

35

3. Metodologia de
execução das
atividades

Clareza e coerência na descrição das atividades a serem executadas.

a) conteúdo (temas trabalhados nas trilhas e seus objetivos) e
formato do Evento Desafio (0 a 20 pts)

b) aspectos (diferenciais) aportados pela proponente nos conteúdos de
sustentabilidade, tecnologias verdes, governança, marcos regulatórios
e geração de impactos pertinentes ao público do programa (0 a 10
pts).

16

4. Estratégias e
parcerias extras

a) 01 ponto por cada parceria indicada que possa vir a ser
formalizada para fomento ao ecossistema e patrocínio das soluções
dos desafios junto ao Programa Green Sampa (0 a 10 pts);
b) 02 pontos por cada estratégia extra para gestão da comunidade e
funcionamento do Hub que possa vir a ser executada no âmbito do
Programa Green Sampa (0 a 10 pts).

8

Considerações finais Pontuação total 71

2. Startadora

No critério de metodologia de execução de atividades a empresa apresentou conteúdos

satisfatórios em relação à metodologia proposta e trilhas de segmentos. Quanto à qualificação

técnica da equipe, não foram apresentadas evidências suficientes de qualificação nos moldes

exigidos em edital.



A empresa comprovou ampla experiência em atividades de repasse e elaboração de

metodologias. Como estratégias e parcerias extras, foram apresentadas ações consideradas

relevantes para a comunidade, mas que não totalizaram a pontuação do critério.

Notas da Comissão Técnica Avaliadora:

Critérios de Pontuação
Técnica

Descrição Pontuação

1. Qualificação técnica
da equipe (Formação,
habilidades e experiências
da equipe)

a) 03 pontos por cada cópia simples de certificado ou
diploma de graduação em instituições reconhecidas
pelo MEC em administração de empresas, gestão de
negócios, ciências contábeis, economia ou áreas afins à
formação em negócios da equipe de elaboração da
metodologia e aplicação do conteúdo formativo (0 a 9
pts);

b) 03 pontos por cada cópia simples de certificado ou
diploma de formação em cursos livres, extensão ou
pós-graduação em facilitação de grupos, repasse de
conteúdo a empreendedores, mentorias ou gestão de
negócios da equipe de aplicação do conteúdo formativo
(0 a 9 pts).

3

2. Experiência da empresa
em atividades de
suporte a negócios verdes  e
impacto

a) 05 pontos por cada experiência de realização de
atividades com repasse de conteúdo (oficinas, palestras
ou mentorias) nas áreas de empreendedorismo ou
gestão de negócios em nome da empresa (0 a 15 pts);

b) 05 pontos por cada experiência de elaboração ou
adaptação de metodologias de repasse de conteúdos
(cursos, aulas, etc) na área de empreendedorismo ou
gestão de negócios em nome da empresa (0 a 10 pts);

c) 05 pontos por cada experiência de apoio ou suporte
para negócios ambientais, tecnologias verdes (clean
techs e eco techs), negócios de impacto ou execução de
projetos de desenvolvimento sustentável (0 a 15
pontos);

40

3. Metodologia de
execução das atividades

Clareza e coerência na descrição das atividades a serem
executadas.

a) conteúdo (temas trabalhados nas trilhas e seus
objetivos) e formato do Evento Desafio (0 a 20 pts)

b) aspectos (diferenciais) aportados pela proponente nos
conteúdos de sustentabilidade, tecnologias verdes, governança,
marcos regulatórios e geração de impactos pertinentes ao
público do programa (0 a 10 pts).

14

4. Estratégias e parcerias
extras

a) 01 ponto por cada parceria indicada que possa vir a
ser formalizada para fomento ao ecossistema e patrocínio das
soluções dos desafios junto ao Programa Green Sampa (0 a
10 pts);
b) 02 pontos por cada estratégia extra para gestão da 12



comunidade e funcionamento do Hub que possa vir a ser
executada no âmbito do Programa Green Sampa (0 a 10 pts).

Considerações Finais Pontuação total 69

3. Ideias de Futuro

A equipe comprovou ampla certificação dentro dos requisitos do edital. Foram

apresentadas informações satisfatórias sobre cada trilha de aprendizagem. A empresa também

comprovou experiência prévia em atividades de suporte à negócios.

Foram também apresentadas parcerias de fomento ao ecossistema, com nome e

descrição do tipo, além de estratégias extras de interação com ecossistema e geração de

conteúdo.

Notas da Comissão Técnica Avaliadora:

Critérios de Pontuação
Técnica

Descrição Pontuação

1. Qualificação técnica
da equipe (Formação,
habilidades e experiências
da equipe)

a) 03 pontos por cada cópia simples de certificado ou
diploma de graduação em instituições reconhecidas
pelo MEC em administração de empresas, gestão de
negócios, ciências contábeis, economia ou áreas afins à
formação em negócios da equipe de elaboração da
metodologia e aplicação do conteúdo formativo (0 a 9
pts);

b) 03 pontos por cada cópia simples de certificado ou
diploma de formação em cursos livres, extensão ou
pós-graduação em facilitação de grupos, repasse de
conteúdo a empreendedores, mentorias ou gestão de
negócios da equipe de aplicação do conteúdo formativo
(0 a 9 pts).

18

2. Experiência da empresa

a) 05 pontos por cada experiência de realização de
atividades com repasse de conteúdo (oficinas, palestras
ou mentorias) nas áreas de empreendedorismo ou
gestão de negócios em nome da empresa (0 a 15 pts);

b) 05 pontos por cada experiência de elaboração ou
adaptação de metodologias de repasse de conteúdos
(cursos, aulas, etc) na área de empreendedorismo ou
gestão de negócios em nome da empresa (0 a 10 pts);



em atividades de
suporte a negócios verdes  e
impacto

c) 05 pontos por cada experiência de apoio ou suporte
para negócios ambientais, tecnologias verdes (clean
techs e eco techs), negócios de impacto ou execução de
projetos de desenvolvimento sustentável (0 a 15
pontos);

35

3. Metodologia de
execução das atividades

Clareza e coerência na descrição das atividades a serem
executadas.

a) conteúdo (temas trabalhados nas trilhas e seus
objetivos) e formato do Evento Desafio (0 a 20 pts)

b) aspectos (diferenciais) aportados pela proponente nos
conteúdos de sustentabilidade, tecnologias verdes, governança,
marcos regulatórios e geração de impactos pertinentes ao
público do programa (0 a 10 pts).

24

4. Estratégias e parcerias
extras

a) 01 ponto por cada parceria indicada que possa vir a
ser formalizada para fomento ao ecossistema e patrocínio das
soluções dos desafios junto ao Programa Green Sampa (0 a
10 pts);
b) 02 pontos por cada estratégia extra para gestão da
comunidade e funcionamento do Hub que possa vir a ser
executada no âmbito do Programa Green Sampa (0 a 10 pts).

19

Considerações finais Pontuação total 96



Sem nada mais para discutir, a presente reunião foi encerrada às 16:00 estando presentes

Bianca Mariquito Naime, Jessica Santos Cerqueira, Mariana Gomes e Paulo Marcelo Tavares

Ribeiro. Após, lavrou-se a presente ata que foi encaminhada à diretoria da ADE SAMPA para os

encaminhamentos previstos no Edital.”

Dessa forma, estando a avaliação realizada pela Comissão em acordo com as regras

previstas no edital 14/2021 , a diretoria da ADE SAMPA no uso de suas atribuições publica o

resultado, considerando vencedora do certame a licitante Ideias de Futuro. Assim, fica

determinada a publicação no sítio eletrônico www.adesampa.com.br para que chegue ao

conhecimento de todos os interessados.

São Paulo, 19 de março de 2021.

http://www.adesampa.com.brpara/

