CHAMAMENTO ABERTO:
PROJETO RUAS VIVAS
ATA DE SELEÇÃO

Realização

Patrocínio

APRESENTAÇÃO

O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo (IAB-SP)
e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), aqui representados pela
Comissão de Seleção do Chamamento Aberto para o projeto Ruas Vivas,
agradece imensamente o interesse e a disponibilidade de todas as equipes
em participar da convocatória para desenvolver um projeto de intervenção
temporária em resposta à pandemia no entorno da Praça Santo Eduardo,
Vila Maria-Zona Norte de São Paulo, SP.
A intervenção faz parte do projeto Ruas Vivas, que tem o apoio da
Prefeitura Municipal de São Paulo e patrocínio da empresa 99. Os projetos
deveriam consistir em ativações do espaço público por meio de pinturas,
instalações com materiais leves, mobiliários e elementos portáteis. A
intervenção será antecedida por duas oficinas virtuais que buscam
apresentar e refletir participativamente sobre a proposta, de modo a
identificar e analisar as demandas locais para melhor atendê-las.
Em atenção ao exposto no item 4 deste chamamento, compartilhamos as
considerações referentes ao referido processo de seleção.

MEMÓRIA DA ANÁLISE E SELEÇÃO
Às 23h59 do dia 24/10/2020, sábado, conforme cronograma presente no
item 7 do chamamento, o formulário eletrônico de inscrição foi encerrado.
As propostas enviadas por WeTransfer, conforme requerido pelo item 3 do
chamamento, foram baixadas na manhã do dia 26/10/2020, segunda-feira,
para a Comissão de Seleção. Ao todo, 13 propostas foram recebidas para
o chamamento, das quais uma foi desclassificada por ter sido enviada por
um proponente com CNPJ e Microempreendedor Individual. Conforme
respondido na página do chamamento (https://www.iabsp.org.br/ruasvivas/), “o serviço de arquitetura não consta na relação de atividades
permitidas por Microempreendedores Individuais (MEI), não sendo
permitido que as propostas sejam apresentadas por MEI”. As demais
propostas foram encaminhadas à Comissão de Seleção na mesma manhã
do dia 26/10/2020. As respostas relacionadas à representatividade de
gênero e raça preenchidas no formulário eletrônico de inscrição também
foram encaminhadas, de modo a servir como como eventual critério de
desempate.

Compuseram a Comissão de Seleção: Hannah Arcuschin Machado, 2ª VicePresidente do IABsp; Kelly Fernandes, conselheira superior (suplente) do
IABsp; Larissa Campagner, conselheira superior (suplente) do IABsp e
representante da ACSP; Leticia Sabino, fundadora e diretora do SampaPé!;
Paula Manoela dos Santos, gerente de mobilidade ativa do WRI Brasil; e
Alexandre Ferreira, gerente de políticas públicas e relações governamentais
na 99.
A Comissão de Seleção avaliou entre as manhãs dos dias 26 e 27/10/2020
um total de 12 candidaturas. Cada candidatura recebeu de cada membra
da Comissão notas de 0 (não atende às expectativas) a 3 (supera as
expectativas) para cada um dos seguintes critérios: experiência, tendo
como base a análise do currículo e portfólio; adequação da proposta ao
contexto da Vila Maria e à intenção do projeto Ruas Vivas; e exequibilidade
da proposta segundo os critérios previstos no chamamento, de ativações
do espaço público por meio de pinturas, instalações com materiais leves,
mobiliários e elementos portáteis.
Objetividade e síntese das qualificações, clareza das informações,
diagramação adequada e demais atributos formais que valorizem o
conteúdo da candidatura foram avaliados positivamente e a Comissão de
Seleção se reservou o direito de classificar as candidaturas a partir de livre
análise. As notas foram registradas por meio de novo formulário eletrônico,
específico para este fim, e tabuladas para a obtenção de uma nota final,
composta do somatório das notas atribuídas para cada critério. Às 11h00
do dia 27/10/2020, terça-feira, as notas foram elencadas para a obtenção
de uma pontuação final.
Dado o exposto e em atenção ao cronograma da seleção e ao item 4 do
chamamento, listamos a seguir a classificação das cinco propostas com
maior pontuação. A proposta em primeiro lugar é considerada selecionada,
podendo ser substituída, de acordo com a ordem de classificação, em caso
de desistência.

Colocação

Proposta avaliada

Experiência

Adequação

Exequibilidade

Nota final

1

Áporo. arquitetura e
urbanismo - Mayra de
Camargo Rodrigues

16

15

13

44

2

TcUrbes Mobilidade e
Projetos Urbanos - Jady
Medeiros Silva

10

17

16

43

3

ars arquitetura +
co.laborARQ + Coletivo
Cidade - Fernanda Pereira
Menezes

11

17

12

40

4

Acupuntura Urbana - Andrea
Sender White

14

10

12

36

5

KSAA arquitetos associados Rafael Lamary Silva Santos

8

14

13

35
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