
 
 

COMUNICADO IX 

CONCURSO Nº 003/2022 – MULHER EMPREENDEDORA ASG 

 

1. A Comissão Especial de Licitação, nomeada por meio da Portaria nº 

UJ/00035/2022, de 29/04/2022, no uso de suas atribuições, disponibiliza o inteiro 

teor dos recursos interpostos por meio da Plataforma Prosas, conforme previsto 

nos itens 9.4 e 9.5 do Edital. 

 

2. A apresentação de Contrarrazões, conforme definido pelo Comunicado 

VIII, divulgado em 06 de julho de 2022, está prevista para o período de 

16/06/2022 até 23/06/2022, às 18h, horário de Brasília. 

 

3. As contrarrazões só poderão ser feitas pela Plataforma Prosas, conforme 

edital, no seguinte link: https://prosas.com.br/users/oportunidades/11443-

concurso-mulher-empreendedora-asg-contrarrazoes  

 

Brasília (DF), 15 de junho de 2022 

 

Comissão Especial de Licitação 

https://prosas.com.br/users/oportunidades/11443-concurso-mulher-empreendedora-asg-contrarrazoes
https://prosas.com.br/users/oportunidades/11443-concurso-mulher-empreendedora-asg-contrarrazoes


Exportado em: 09/06/2022

Proposta -

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS

.

Chave: 11324 - 150761

Data de envio: 07/06/2022
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Etapa de análise: Primeira Etapa

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 135049

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: Questões que se referem ao mérito da proposta

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: quesitos ambientais e de ODS - a proposta foi clara ao informar que produto

totalmente elétrico, movido a baterias das quais o objetivo é o recolhimento das mesmas

a cada fim de ciclo, a fim de evitar emissão de gases, sendo produzida em ambiente

específico para que não haja descarte insustentável que seja prejudicial a natureza,

trata-se de uma logística essencial para o desenvolvimento sustentável conforme

preconizam os estudos (https://www.conic-semesp.org.br/anais/files/2013/trabalho-

1000014390.pdf); No que tange a qualificação do diagnóstico do projeto, a recorrente

trouxe dados e

fundamentos do IBGE e demonstrativos de possibilidade de resultados e de redução

do

problema, que podem ser facilmente conferidos via sites oficiais na internet, assim, pede

revisão avaliativa nos ponto
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Exportado em: 09/06/2022

Proposta -

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS

Chave: 11324 - 150783

Data de envio: 07/06/2022

Etapa de análise: Primeira Etapa

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:
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Resposta: 10778135955

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: As duas  dimensões

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: Nosso projeto atendeu com muita presteza no que diz respeito ao item-3.7,

buscamos prezar pela sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Send

nossa nota excelente, o projeto-piloto apresentando pela Patrulha do Bem tem

adequação ao Modelo de Projeto do Edital ,sendo nossa aprovação de suma

importância nesse chamado , pois se tratar de uma comunidade com altos índices de

criminalidade segundo a matéria “Estudo da Iniciativa negra” aponta que bairros como

"Nordeste de Amaralina”(onde será a realização do nosso projeto) tem  um dos  maiores

índices de violência em Salvador sendo na sua maioria a população negra, essa

informação foi divulgada em 10/11/2021 pelo G1 Bahia. Sendo o Bairro com maior

número de mortes violentas na região.
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Exportado em: 09/06/2022

Proposta -

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS

.

Chave: 11324 - 150389
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Data de envio: 08/06/2022 

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 10778-136396

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: Questões que se referem ao mérito da proposta

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: Prezados, "Qualificação do diagnóstico do projeto" era o primeiro critério em

caso de empate, junto a "Coerência da solução", tendo ambos as notas com maiores

peso, 5 e 4 respectivamente, para a inscrição a atenção foi redobrada nesses pontos,

recebendo a nota máxima em "Coerência da solução" por ambos dos avaliadores e

recebendo a nota máxima em "Qualificação do diagnóstico do projeto" por um dos

avaliadores. Abro este recurso, pois o outro avaliador deu nota 1 nesse mesmo critério.

No edital o item 7.3.9, ID: 7 na descrição, nosso projeto evidência o problema a partir de

estudos realizados de 2020 a atualmente, logo, ele enquadra-se na nota 2 ou 3, mais no

3, pois citamos na resposta da pergunta 11 estudos com evidência e dados atualizados

que contribui para implantação futura do projeto
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Exportado em: 10/06/2022

Proposta -

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS



Chave: 11324 - 151052

Data de envio: 10/06/2022 

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 10778135872

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: Questões que se referem ao mérito da proposta

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: Pede-se a reforma das notas dos quesitos: Ambiental: Demedia é facilitadora
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do desenvolvimento de ações que ajudam a proteger o meio ambiente ao melhorar a

governança das operações com o cuidado social;

Governança:Atende a Prioridade n° 1 Governança e Liderança da Estratégia de Saúde

Digital publicada pelo Ministério da Saúde;

Transformação digital:A Demedia é customizada para contribuir com a equidade em

saúde da população indígena de acordo com as peculiaridades e também criar um

ecossistema de parcerias para apoiar com  tech que facilita o acesso à Saúde 4.0, bem

como capacitar os Agentes Indígenas de Saúde a serem multiplicadores neste

empoderamento do autocuidado;

Coerência:Apoia o enfrentamento do diabetes para diminuir os casos da doença na

população indígena com o uso de Saúde Digi
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Exportado em: 13/06/2022

Proposta - projeto

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS
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Chave: 11324 - 149974

Data de envio: 11/06/2022

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?
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Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 10778 - 133949

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: Questões que se referem ao mérito da proposta

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: Discrepância de 19 pontos entre as notas do Avaliador 1 e do Avaliador 2.
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Exportado em: 13/06/2022

Proposta - projeto

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS

1 de 4



 

Chave: 11324 - 151358

Data de envio: 11/06/2022

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

3 de 4



Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 10778138133

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: Questões que se referem ao mérito da proposta

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: Questiona as notas do avaliador 1 nos pontos: potencial impacto do projeto

em quesitos de responsabilidade social, transformação digital e alinhamento aos

objetivos da ODS, pois a proposta traz uma solução que está intrinsecamente atrelado à

transformação digital voltada para segurança cibernética e que é consonante com a

estratégia nacional de segurança cibernética e a preocupação da ONU sobre medidas

que previnam crimes cibernéticos,  trazendo forte impacto social ao focar na inclusão de

empreendedoras e minorias que serão contempladas com treinamento de qualidade e

adequação dos seus canais digitais de vendas, o que não seria possível para essas

sem o projeto, devido ao alto custo de investimento para tal. Portanto, requer a revisão,

aumentando as notas e a sua reclassificação na lista.

4 de 4



Exportado em: 14/06/2022

Proposta - projeto

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS

Chave: 11324 - 151470

Data de envio: 13/06/2022

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 10778135955

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:
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Resposta: Questões que se referem à elegibilidade da proposta

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: Nosso projeto atendeu com muita presteza no que diz respeito ao item-3.7 do

"Edital Mulher Empreendedora ASG", buscamos prezar pela sustentabilidade,

responsabilidade social e governança. Sendo assim  nossa nota foi excelente, o Projeto-

piloto apresentando pela Patrulha do Bem tem adequação ao modelo de Projeto do

Edital , entretanto nossa aprovação é de suma importância nesse chamado, pois se

tratar de uma comunidade com altos índices de criminalidade segundo a matéria

“Estudo da Iniciativa negra” aponta que bairros como "Nordeste de Amaralina”(onde

será a realização do nosso projeto)  um dos maiores índices de violência em Salvador,

estando na sua maioria a população negra, essa informação foi divulgada em

10/11/2021 pelo G1 Bahia. Ficando o Bairro com maior número de mortes violentas.
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Exportado em: 14/06/2022

Proposta - projeto

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS
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Chave: 11324 - 151579

Data de envio: 14/06/2022

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 10778136085

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: Questões que se referem à elegibilidade da proposta

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: No item 5.1 do Edital está informando quem poderá participar deste concurso

e em sequência os critérios de elegibilidade. O item 5.2 afirma que deverá ser feito a

comprovação posteriormente com documentos quando o projeto fosse aprovado e

classificado para etapa seguinte. Não dando margens a colocar a opção NÃO(6.0)no

questionário “Seção 1- da participação”, pois seria motivo de desclassificação. No item
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7.3.5 reafirma o item 5.0. Para critérios de análise do questionário os avaliadores neste

caso estão considerando que nosso preenchimento ao clicar em “SIM” para todas as

opções, está errado, pois difere do preenchimento do recurso apresentado pelo

10778134844. De tal forma todos os outros proponentes classificados também estariam

errados, tornando-os desclassificados conforme item 7.2.9.
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Exportado em: 14/06/2022

Proposta - projeto

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS

1 de 2



Chave: 11324 - 151637

Data de envio: 14/06/2022

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 10778 - 136319

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: As duas  dimensões

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: Meu projeto é 100% voltado ao ESG. Com a vitrine virtual gratuita para os

pequenos negócios, nós atendemos ao Objetivo 8, ao promovermos a geração de renda

para MEIs que não conseguem se desenvolver na internet. 

Com o marketing digital gratuito para as ONGs,nós aumentamos a sua visibilidade e

também geramos renda para esta, através de anúncios pagos pelos pequenos

negócios. Atendendo assim ao objetivo 10. 

Se pensarmos no tanto de ONGs que conseguimos atingir com este projeto (são 800 mil

ONGs e 13 milhões de MEIs no Brasil), estaríamos, juntamente com elas, atendendo a

todos os 17 objetivos da ONU Brasil. 

Nosso objetivo é dividir a renda conectando pequenos negócios que precisam de

visibilidade e ONGs que precisam de dinheiro.
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Exportado em: 15/06/2022

Proposta - projeto

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS
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Chave: 11324 - 151671

Data de envio: 14/06/2022

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:

Resposta: 137964

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: As duas  dimensões

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: O procedimento adotado na condução do edital apresenta vícios passíveis de

nulidade, bem como viola o princípio da devida fundamentação das decisões

administrativas. Recurso anexado no link a seguir, pela impossibilidade de upload de

arquivo conforme a plataforma:

https://drive.google.com/drive/folders/1TRKSRSF5H2z_cfB4wEaZRQnF24MIzbzK?usp=

sharing
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Exportado em: 15/06/2022

Proposta - projeto

Edital: Concurso Mulher Empreendedora ASG - RECURSOS

1 de 4



Chave: 11324 - 151672

Data de envio: 14/06/2022

PERGUNTAS

(1) Estou ciente que a interposição de recursos deve se orientar pelas diretrizes

do Edital, em especial, do item 9 ?

Resposta: Sim

(2) Escreva aqui o código numérico da proposta para a qual você está interpondo

o recurso:
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Resposta: 10778136461

(3) Escolha o tipo de recurso que você deseja interpor:

Resposta: As duas  dimensões

(4) Descreva aqui, da forma mais objetiva e fundamentada possível,  as razões que

motivam o seu recurso:

Resposta: A Recorrente não somente atendia os preceitos do Edital de elegibilidade, em

que pese a documentação apresentada, como no tocante ao alinhamento do Projeto a

agenda ASG, tanto é assim que atingiu dentro do eixo de responsabilidade social a

elevada pontuação de 42,5, como se depreende do comunicado anexado ao presente

Recurso. Na verdade, ao revés do que concluiu esta Comissão ao adotar decisão de

desclassificou pelo mesmo equivoco 169 das 182 propostas inscritas, o formulário do

Prosas deveria ou realizar uma única pergunta afeta ao quantitativo de mulheres na

composição ou permitir, alternativamente, que o candidato apenas marcasse no

formulário àquele tipo de pessoa jurídica que com ele guardasse relação. Desta forma, o

formulário induziu os participantes a erro.
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