RESULTADO
EDITAL DE CONCURSO 015/2019
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA torna pública, e homologa, nos termos
do item “9” do Edital 015/2019 e suas posteriores retificações, referente a contratação de
serviços técnicos e especializados para a execução do Programa de Aceleração VAI TEC 4 por
03 (três) empresas prestadores de serviços, um para cada território de São Paulo abrangidos
pelo programa, 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 15h00 do dia 12 de junho de 2019 reuniram-se na sede da ADE SAMPA os membros da
Comissão Julgadora do Edital 015/2019 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.

Foram avaliadas 6 (seis) propostas, conforme segue:
- IDEIAS DE FUTURO
Proposta DOC I
DOC II
DOC III DOC IV
DOC V
DOCVI DOC VII DOC VIII
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Não
OK
OK
Empresa atua nas três áreas de atuação do programa VAI TEC tais como a Zona Norte, Zona Sul
e Zona Leste
Empresa atende a todos os requisitos e entregou todos os documentos exigidos, excluindo
apenas a certidão do INSS, porém a empresa, por ser ME, poderá entregar posteriormente
dentro de um prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
As Propostas Comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC devem apresentar declarações de
experiência prévia comprovada, sendo que o número de declarações enviadas deve ser de acordo com a
experiência de cada empresa. Foram avaliadas as seguintes atividades:

1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO

Conhecimento e experiência no
desenvolvimento e realização de

Avaliação acerca dos conhecimentos e
experiências no desenvolvimento e realização
de atividades de apoio a empreendedores
periféricos. Serão avaliados: declarações

PONTUAÇÃO

30

atividades de apoio a
empreendedores periféricos

emitidas por parceiros, clientes e/ou público
contemplado, matérias de jornais, contratos,
entre outros que comprovem experiência com
empreendedores periféricos.

Conhecimento e experiência em
técnicas de facilitação de grupos

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência em técnicas de facilitação de
grupos. Serão avaliados certificados de
conclusão de cursos referente ao tema,
declarações de terceiros sobre a prestação de
serviços de sua empresa, entre outros,

30

3

Experiência no apoio individual e
personalizado à empreendedores

Avaliação acerca dos atributos de
conhecimento e experiência no apoio
individual e personalizado a empreendedores,
como acompanhamento, consultoria e
assessoria. Serão avaliados certificados de
cursos de capacitação para o tema,
declarações de terceiros e declarações de
empreendedores individuais, entre outros

20

4

Conhecimento e experiência
acerca do seu respectivo território
de atuação.

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência no território de atuação. Serão
avaliadas declarações de terceiros, matérias
em jornais e revistas, certificados, entre
outros.

20

2

TOTAL

100

As propostas comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC foram avaliados a partir dos seguintes
critérios:

1

2

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Diferenciais que a organização
pode aportar no Programa de
Aceleração VAI TEC

Quais recursos a organização proponente
poderá aportar no VAI TEC? Serão avaliados,
entre outros, aspectos como: rede de contatos,
metodologias próprias, poder de articulação,
articulação com potenciais parceiros.

50

Capacidade técnica do corpo de
colaboradores da organização

Avaliação acerca da capacidade técnica do
corpo de colaboradores da organização. Serão
avaliados
a
formação,
habilidades
e
competências,
experiências
prévias
e
multidisciplinaridade da equipe.

50

TOTAL

100

NOTA FINAL = 200
- EMPREENDE AÍ
Proposta DOC I
OK
OK
Empresa atua na Zona Sul

DOC II
OK

DOC III
OK

DOC IV
OK

DOC V
OK

DOCVI
OK

DOC VII
OK

DOC VIII
OK

Empresa atende aos requisitos e entregou todos os documentos exigidos
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
As Propostas Comerciais para o Programa de Aceleração VÃO TEC devem apresentar declarações de
experiência prévia comprovada, sendo que o número de declarações enviadas deve ser de acordo com a
experiência de cada empresa. Foram avaliadas as seguintes atividades:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO

Conhecimento e experiência no
desenvolvimento e realização de
atividades de apoio a
empreendedores periféricos

Avaliação acerca dos conhecimentos e
experiências no desenvolvimento e realização
de atividades de apoio a empreendedores
periféricos. Serão avaliados: declarações
emitidas por parceiros, clientes e/ou público
contemplado, matérias de jornais, contratos,
entre outros que comprovem experiência com
empreendedores periféricos.

30

Conhecimento e experiência em
técnicas de facilitação de grupos

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência em técnicas de facilitação de
grupos. Serão avaliados certificados de
conclusão de cursos referente ao tema,
declarações de terceiros sobre a prestação de
serviços de sua empresa, entre outros,

30

3

Experiência no apoio individual e
personalizado à empreendedores

Avaliação acerca dos atributos de
conhecimento e experiência no apoio
individual e personalizado a empreendedores,
como acompanhamento, consultoria e
assessoria. Serão avaliados certificados de
cursos de capacitação para o tema,
declarações de terceiros e declarações de
empreendedores individuais, entre outros

10

4

Conhecimento e experiência
acerca do seu respectivo território
de atuação.

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência no território de atuação. Serão
avaliadas declarações de terceiros, matérias

20

1

2

PONTUAÇÃO

em jornais e revistas, certificados, entre
outros.
TOTAL

90

As propostas comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC foram avaliados a partir dos seguintes
critérios:

1

2

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Diferenciais que a organização
pode aportar no Programa de
Aceleração VAI TEC

Quais recursos a organização proponente
poderá aportar no VAI TEC? Serão avaliados,
entre outros, aspectos como: rede de contatos,
metodologias próprias, poder de articulação,
articulação com potenciais parceiros.

50

Capacidade técnica do corpo de
colaboradores da organização

Avaliação acerca da capacidade técnica do
corpo de colaboradores da organização. Serão
avaliados
a
formação,
habilidades
e
competências,
experiências
prévias
e
multidisciplinaridade da equipe.

50

TOTAL

100

NOTA FINAL = 190

- APAJE
Proposta DOC I
DOC II
OK
OK
OK
Empresa atua na Zona Norte

DOC III
OK

DOC IV
OK

DOC V
OK

DOCVI
OK

DOC VII
OK

DOC VIII
OK

Empresa atende parcialmente aos requisitos e entregou todos os documentos exigidos
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
As Propostas Comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC devem apresentar declarações de
experiência prévia comprovada, sendo que o número de declarações enviadas deve ser de acordo com a
experiência de cada empresa. Foram avaliadas as seguintes atividades:

1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO

Conhecimento e experiência no
desenvolvimento e realização de
atividades de apoio a
empreendedores periféricos

Avaliação acerca dos conhecimentos e
experiências no desenvolvimento e realização
de atividades de apoio a empreendedores
periféricos. Serão avaliados: declarações
emitidas por parceiros, clientes e/ou público
contemplado, matérias de jornais, contratos,

PONTUAÇÃO

20

entre outros que comprovem experiência com
empreendedores periféricos.

Conhecimento e experiência em
técnicas de facilitação de grupos

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência em técnicas de facilitação de
grupos. Serão avaliados certificados de
conclusão de cursos referente ao tema,
declarações de terceiros sobre a prestação de
serviços de sua empresa, entre outros,

10

3

Experiência no apoio individual e
personalizado à empreendedores

Avaliação acerca dos atributos de
conhecimento e experiência no apoio
individual e personalizado a empreendedores,
como acompanhamento, consultoria e
assessoria. Serão avaliados certificados de
cursos de capacitação para o tema,
declarações de terceiros e declarações de
empreendedores individuais, entre outros

10

4

Conhecimento e experiência
acerca do seu respectivo território
de atuação.

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência no território de atuação. Serão
avaliadas declarações de terceiros, matérias
em jornais e revistas, certificados, entre
outros.

20

2

TOTAL

60

As propostas comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC foram avaliados a partir dos seguintes
critérios:

1

2

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Diferenciais que a organização
pode aportar no Programa de
Aceleração VAI TEC

Quais recursos a organização proponente
poderá aportar no VAI TEC? Serão avaliados,
entre outros, aspectos como: rede de contatos,
metodologias próprias, poder de articulação,
articulação com potenciais parceiros.

50

Capacidade técnica do corpo de
colaboradores da organização

Avaliação acerca da capacidade técnica do
corpo de colaboradores da organização. Serão
avaliados
a
formação,
habilidades
e
competências,
experiências
prévias
e
multidisciplinaridade da equipe.

25

TOTAL

75

NOTA FINAL = 135

- COMUNITÁRIA CONSULTORIA SOCIAL
Proposta DOC I
DOC II
DOC III DOC IV
DOC V
DOCVI DOC VII
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
A proposta não apresentou documento que indique equipe de trabalho no projeto.

DOC VIII
OK

Apresentou duas declarações de comprovação de experiência.
Proposta para a Zona Sul – porém se autodeclara como sudoeste. Utiliza a experiência em
outras cidades como um comparativo às necessidades da Zona Sul.
Demonstra maior experiência em projetos sociais.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
As Propostas Comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC devem apresentar declarações de
experiência prévia comprovada, sendo que o número de declarações enviadas deve ser de acordo com a
experiência de cada empresa. Foram avaliadas as seguintes atividades:

1

2

3

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Conhecimento e experiência no
desenvolvimento e realização de
atividades de apoio a
empreendedores periféricos

Avaliação acerca dos conhecimentos e
experiências no desenvolvimento e realização
de atividades de apoio a empreendedores
periféricos. Serão avaliados: declarações
emitidas por parceiros, clientes e/ou público
contemplado, matérias de jornais, contratos,
entre outros que comprovem experiência com
empreendedores periféricos.

20

Conhecimento e experiência em
técnicas de facilitação de grupos

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência em técnicas de facilitação de
grupos. Serão avaliados certificados de
conclusão de cursos referente ao tema,
declarações de terceiros sobre a prestação de
serviços de sua empresa, entre outros,

20

Experiência no apoio individual e
personalizado à empreendedores

Avaliação acerca dos atributos de
conhecimento e experiência no apoio
individual e personalizado a empreendedores,
como acompanhamento, consultoria e
assessoria. Serão avaliados certificados de
cursos de capacitação para o tema,

0

declarações de terceiros e declarações de
empreendedores individuais, entre outros

4

Conhecimento e experiência
acerca do seu respectivo território
de atuação.

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência no território de atuação. Serão
avaliadas declarações de terceiros, matérias
em jornais e revistas, certificados, entre
outros.

TOTAL

0

40

As propostas comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC foram avaliados a partir dos seguintes
critérios:

1

2

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Diferenciais que a organização
pode aportar no Programa de
Aceleração VAI TEC

Quais recursos a organização proponente
poderá aportar no VAI TEC? Serão avaliados,
entre outros, aspectos como: rede de contatos,
metodologias próprias, poder de articulação,
articulação com potenciais parceiros.

0

Capacidade técnica do corpo de
colaboradores da organização

Avaliação acerca da capacidade técnica do
corpo de colaboradores da organização. Serão
avaliados
a
formação,
habilidades
e
competências,
experiências
prévias
e
multidisciplinaridade da equipe.

25

TOTAL

25

NOTA FINAL = 65

- ACLR.ME
Proposta DOC I
DOC II
DOC III DOC IV
DOC V
DOCVI DOC VII DOC VIII
OK
OK
OK
OK
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
OK
Proponente é MEI – Rebeca Almeida Gomes 44494224812, portanto terá dificuldades na
contratação de equipe para realização do projeto.
Não apresenta declaração de experiência. Não apresenta equipe de atuação no projeto. Não
apresenta diferencial que poderá colaborar com o projeto.
Considerada empresa que não atende ao objeto do edital.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
As Propostas Comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC devem apresentar declarações de
experiência prévia comprovada, sendo que o número de declarações enviadas deve ser de acordo com a
experiência de cada empresa. Foram avaliadas as seguintes atividades:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO

Conhecimento e experiência no
desenvolvimento e realização de
atividades de apoio a
empreendedores periféricos

Avaliação acerca dos conhecimentos e
experiências no desenvolvimento e realização
de atividades de apoio a empreendedores
periféricos. Serão avaliados: declarações
emitidas por parceiros, clientes e/ou público
contemplado, matérias de jornais, contratos,
entre outros que comprovem experiência com
empreendedores periféricos.

0

Conhecimento e experiência em
técnicas de facilitação de grupos

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência em técnicas de facilitação de
grupos. Serão avaliados certificados de
conclusão de cursos referente ao tema,
declarações de terceiros sobre a prestação de
serviços de sua empresa, entre outros,

0

3

Experiência no apoio individual e
personalizado à empreendedores

Avaliação acerca dos atributos de
conhecimento e experiência no apoio
individual e personalizado a empreendedores,
como acompanhamento, consultoria e
assessoria. Serão avaliados certificados de
cursos de capacitação para o tema,
declarações de terceiros e declarações de
empreendedores individuais, entre outros

0

4

Conhecimento e experiência
acerca do seu respectivo território
de atuação.

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência no território de atuação. Serão
avaliadas declarações de terceiros, matérias
em jornais e revistas, certificados, entre
outros.

0

1

2

PONTUAÇÃO

TOTAL

0

As propostas comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC foram avaliados a partir dos seguintes
critérios:
CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

1

Diferenciais que a organização
pode aportar no Programa de
Aceleração VAI TEC

Quais recursos a organização proponente
poderá aportar no VAI TEC? Serão avaliados,
entre outros, aspectos como: rede de contatos,
metodologias próprias, poder de articulação,
articulação com potenciais parceiros.

0

2

Capacidade técnica do corpo de
colaboradores da organização

Avaliação acerca da capacidade técnica do
corpo de colaboradores da organização. Serão
avaliados
a
formação,
habilidades
e

0

competências,
experiências
multidisciplinaridade da equipe.

prévias

e

TOTAL

0

NOTA FINAL = 0

- SUCH – Escola de Inglês
Proposta
OK

DOC I
OK

DOC II
OK

DOC III
OK

DOC IV
NÃO

DOC V
NÃO

DOCVI
NÃO

DOC VII
NÃO

DOC VIII
OK

Proponente é MEI – Vanessa Veserra Alves 29374786893 portanto terá dificuldades na
contratação de equipe para realização do projeto.
Não apresenta declaração de experiência. Não apresenta equipe de atuação no projeto. Não
apresenta diferencial que poderá colaborar com o projeto.
Considerada empresa sem aptidão para o objeto do edital.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
As Propostas Comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC devem apresentar declarações de
experiência prévia comprovada, sendo que o número de declarações enviadas deve ser de acordo com a
experiência de cada empresa. Foram avaliadas as seguintes atividades:

1

2

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Conhecimento e experiência no
desenvolvimento e realização de
atividades de apoio a
empreendedores periféricos

Avaliação acerca dos conhecimentos e
experiências no desenvolvimento e realização
de atividades de apoio a empreendedores
periféricos. Serão avaliados: declarações
emitidas por parceiros, clientes e/ou público
contemplado, matérias de jornais, contratos,
entre outros que comprovem experiência com
empreendedores periféricos.

0

Conhecimento e experiência em
técnicas de facilitação de grupos

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência em técnicas de facilitação de
grupos. Serão avaliados certificados de
conclusão de cursos referente ao tema,
declarações de terceiros sobre a prestação de
serviços de sua empresa, entre outros,

0

3

Experiência no apoio individual e
personalizado à empreendedores

Avaliação acerca dos atributos de
conhecimento e experiência no apoio
individual e personalizado a empreendedores,
como acompanhamento, consultoria e
assessoria. Serão avaliados certificados de
cursos de capacitação para o tema,
declarações de terceiros e declarações de
empreendedores individuais, entre outros

4

Conhecimento e experiência
acerca do seu respectivo território
de atuação.

Avaliação acerca do conhecimento e
experiência no território de atuação. Serão
avaliadas declarações de terceiros, matérias
em jornais e revistas, certificados, entre
outros.

TOTAL

0

0

0

As propostas comerciais para o Programa de Aceleração VAI TEC foram avaliados a partir dos seguintes
critérios:

1

2

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Diferenciais que a organização
pode aportar no Programa de
Aceleração VAI TEC

Quais recursos a organização proponente
poderá aportar no VAI TEC? Serão avaliados,
entre outros, aspectos como: rede de contatos,
metodologias próprias, poder de articulação,
articulação com potenciais parceiros.

0

Capacidade técnica do corpo de
colaboradores da organização

Avaliação acerca da capacidade técnica do
corpo de colaboradores da organização. Serão
avaliados
a
formação,
habilidades
e
competências,
experiências
prévias
e
multidisciplinaridade da equipe.

0

TOTAL

0

NOTA FINAL = 0
A comissão, perante tal resultado da avaliação, declara que as empresas classificadas nos
termos do edital são:
-

IDEIA DE FUTURO – LTDA ME
EMPREENDE AÍ EDUCAÇÃO – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA
APAJE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SP

Sem nada mais para discutir, a presente reunião foi encerrada às 18h00 estando presentes Ary
Scapin Junior, Paulo Marcelo Tavares Ribeiro e Jessika Piovezan Fernandes. 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 e
procedimentos previstos no Edital 015/2019, de abertura de concurso, a diretoria da ADE
SAMPA no uso de suas atribuições homologa o resultado, considerando vencedora do certame
as licitantes Ideias de Futuro Ltda-ME, Empreende Aí - Escola de Negócios LTDA e APAJE, e
determina sua publicação no sítio eletrônico www.adesampa.com.br para que chegue a
conhecimento de todos os interessados.
São Paulo, 14 de junho de 2019

ADE SAMPA - Agência São Paulo de Desenvolvimento

