
 
 
 

 
 

Chamada Pública CCT/SDE nº 02/2020 

Desafio:  Como realizar Testes de Diagnóstico para Covid-19 que sejam 
confiáveis, acessíveis para programas de saúde pública e possam ser 

replicados para alcançar o maior número possível de pessoas? 

Resultado Final: Ciclo 01 

A Comissão de Análise, constituída pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e publicizada no             
Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 31/07/2020, reuniu-se com o objetivo de avaliar as                 
propostas submetidas à Chamada Pública CCTI/SDE nº 02/2020. As propostas foram analisadas em             
três fases diferentes. Uma triagem inicial verificou a pertinência e adequação das propostas submetidas              
aos requisitos do programa. Uma segunda etapa contou com pareceres emitidos por técnicos,             
analisando as propostas e fornecendo subsídios para a tomada de decisão por parte da Comissão de                
Análise, que verificou a pertinência, adequação e mérito das propostas, avaliando a presença dos              
requisitos esperados para solução inovadora, suas características (item 3.1) e público-alvo (item 3.2) de              
acordo com os critérios listados no item 5.2. do edital, tomando a decisão final acerca das propostas                 
aprovadas na chamada. 
 
A Comissão de Análise decidiu pela aprovação de 01 (uma) proposta, conforme abaixo. Um relatório de                
avaliação individual foi emitido para cada proposta, fundamentando a decisão sobre aprovação ou             
reprovação, e será enviado por correio eletrônico para os proponentes.  
 

Soluções aprovadas: 

ID Nome do proponente Nome da proposta 

50417 Safetest Comércio de Diagnósticos Ltda 

Safetest Covid-19: alternativa confiável e 
acessível para o diagnóstico da infecção pelo 

novo coronavírus Sars-Cov-2 
 

Soluções não aprovadas: 

ID Nome do proponente Nome da proposta 

48958 Tovem Biotech 
Plataforma para Diagnóstico Molecular 

point-of-care de Infecções Virais 

50121 Alice HiTech 
HTD COVID-19 - Detecção em massa do 

Covid-19 por meio de Mídias Ópticas 

50561 Hi Technologies Hilab 

50481 
Flávia Nogueira Personal Trainer e 
Consultoria Esportiva Especializada O aprendiz 
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