
 
 
 
 
 
 
 
Contratação de Prestação de Serviços Especializados para a Execução de Atividades no 
Âmbito do Programa ‘TEIA’ 
 

Ata de Reunião da Comissão Técnica de Seleção - Resultado 
 

Presentes: Anna Kaiser Mori, Bianca Moreira Mariquito Naime Silva, Jéssika Piovezan 
Fernandes e Paulo Marcelo Ribeiro Tavares 
Convidados: Juliana Mendes 

 

 
 
A Comissão Técnica de Seleção, instituída pela Portaria no 166/SMDU.G/2019, realizou nesta 
data, às 14h00, reunião para analisar as 02 (duas) propostas recebidas e selecionar a empresa 
a ser contratada para executar o Programa Teia Parelheiros. 
 
Diante da tabela compilada com as pontuações obtidas em cada um dos 07 (sete) critérios 
constantes do Termo de Referência, a Comissão declara abaixo a classificação final: 
 
1º lugar: Instituto Pro Brasil – 170 pontos 
 
Para comprovação de experiência, foram apresentadas algumas atividades que não atenderam 
ao escopo como qualificação empreendedora ou público-alvo. Foram evidenciadas por meio de 
declarações, relatório com resultados ou sítio online de terceiros quatro atividades de formação 
conforme os critérios estabelecidos. 
 
O plano de projeto apresentou uma estratégia completa de qualificação relacionados à cadeia 
de valor da agricultura, contendo metas, público-alvo, impacto esperado e descrição dos 
conteúdos para uma programação de workshops, no entanto, não foram apresentadas 
estratégias complementares para gestão e manutenção do espaço. Também foi demonstrado 
extenso conhecimento das características da região e dos moradores. 
 
Foi apresentada uma estratégia considerando palestras em painéis de discussão (temas como 
financiamento, armazenagem, logística de escoamento, precificação, comercialização e outros) 
e feiras de negócios, ressaltando especificidades do público-alvo e da região. 
 
Foram apresentadas algumas parcerias locais existentes com cooperativas e outros programas 
da PMSP, mas não foram identificadas potenciais parcerias com outros ecossistemas de 
empreendedorismo. Como importante diferencial, propõe acompanhamento dos participantes 
das atividades utilizando a rede de assistência social, atividade que a instituição já desenvolve 
no local. 

 
 

Experiência 
 

Critério de Avaliação Pontuação 

Ter desenvolvido e/ou realizado atividades de apoio a empreendedores da 
cadeia de valor da agricultura ou do turismo nos seguintes distritos: 
Marsilac, Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, Socorro, Jardim São Luís e 
Jardim Ângela. 

10 

Ter desenvolvido e/ou realizado atividades de apoio técnico ou formativo a 
produtores rurais. 

30 

Ter desenvolvido projetos de escritório coletivo (coworking), ou ter 
desenvolvido programas de aceleração ou incubação para empreendedores. 

0 



 
 
 
 
 
 
 

Plano de Projeto 
 

Critério de Avaliação Pontuação 

Plano de Projeto contendo as estratégias concebidas para melhor execução 
de cada uma das atividades previstas no item 9 

40 

Apresentar ações de engajamento do programa com empreendedores da 
cadeia de valor da agricultura ou do turismo local, além de uma estratégia 
de interação com os usuários do espaço. 

50 

Parcerias estratégicas firmadas e diferenciais que a organização pode 
aportar no programa TEIA 

15 

Capacidade técnica da equipe designada para gestão do Espaço Teia 
Parelheiros 

25 

 
2º lugar: CIEDS Brasil – 160 pontos 
 
Para comprovação de experiência, foram apresentadas algumas atividades que não foram 
evidenciadas por meio de declarações, relatório com resultados ou sítio online de terceiros. Foi 
evidenciada uma atividade do programa AGIR que impactou produtores rurais e, também, a 
experiência com processos de aceleração, incubação e coworking. 
 
O plano de projeto apresentou dinâmicas de interação e atendimento relacionadas ao espaço; 
alguns temas para a grade de conteúdo, além de estratégia e metodologia para identificação 
das demandas locais, mas não restou claro conhecimento acerca do público-alvo e da região. 
 
Apresentou como estratégia a realização de eventos diversos de networking e integração a 
outros ecossistemas de empreendedorismo, mas não foram ressaltadas características público-
alvo e da região. 
 
Apresentou, também, importantes parcerias no ramo do empreendedorismo e parcerias 
executivas, mas não identificou potenciais parceiros locais além do SPG. 
 
 
 

Experiência 
 

Critério de Avaliação Pontuação 

Ter desenvolvido e/ou realizado atividades de apoio a empreendedores da 
cadeia de valor da agricultura ou do turismo nos seguintes distritos: Marsilac, 
Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, Socorro, Jardim São Luís e Jardim Ângela. 

0 

Ter desenvolvido e/ou realizado atividades de apoio técnico ou formativo a 
produtores rurais. 

10 

Ter desenvolvido projetos de escritório coletivo (coworking), ou ter desenvolvido 
programas de aceleração ou incubação para empreendedores. 

50 

Plano de Projeto 
 

Critério de Avaliação Pontuação 

Plano de Projeto contendo as estratégias concebidas para melhor execução de 
cada uma das atividades previstas no item 9 

30 

Apresentar ações de engajamento do programa com empreendedores da cadeia 
de valor da agricultura ou do turismo local, além de uma estratégia de interação 
com os usuários do espaço. 

25 



 
 
 
 
 
 
 

Parcerias estratégicas firmadas e diferenciais que a organização pode aportar no 
programa TEIA 

20 

Capacidade técnica da equipe designada para gestão do Espaço Teia 
Parelheiros 

25 

 
 
 
Agradecemos a todos o interesse e participação no processo seletivo. 
 
São Paulo, 03 de janeiro de 2020 


