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Na agenda de hoje...

• O desafio das cidades mais inteligentes (e mais 
humanas)

• Mobilab: de onde viemos, para onde vamos

• Desafios para inovar















MobiLab
• Inovação tecnológica 
• STARTUPS
• Soluções ágeis, criativas e 

baratas
• Dados abertos
• Conhecimento compartilhado
• Transparência



Principais resultados
•Residência de 20 startups entre 2014 e 
2018

•4 soluções de TI de startups 
contratadas por meio de concurso de 
projetos

•Dados de GPS abertos da frota 
municipal de 15,000 ônibus 

•Espaço de coworking para startups, 
sociedade civil e acadêmicos



COPI
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O que podemos 
copiar e colar 
deste projeto?

Que problema 
resolve? 
O modelo de licitação 
tradicional dificulta a 
contratação de soluções 
inovadoras, pois é 
custoso, demorado, 
pouco flexível e pode 
afastar a participação de 
micro, pequenas e médias 
empresas (MPME) 

Por que é inovador? 
Utiliza a inovação como critério de avaliação das propostas de soluções de Tecnolo-
gia de Informação e Comunicação (TIC). 
Existe uma tendência dos servidores públicos de efetuar contratações a partir de 
modalidades de licitação já consolidadas, como pregão, tomada de preços, dispensa 
de licitação, pois já possui jurisprudência nos tribunais e órgãos de controle, ga-
rantindo segurança para a contratação. O Concurso de Projetos abre alternativas 
para contratação de tecnologias juntamente com outros atores do ecossistema de 
inovação. 

Como 
contratar 
serviços na 
administração 
pública de forma 
inovadora?
Caso
Concurso de 
Projetos 

Fatores de sucesso

• Patrocínio político para 
reserva orçamentária;

• Boa delimitação do 
processo;

• Metodologias e 
estratégias;

• Força política e 
motivação;

• Planejamento da 
divulgação; 

Desafios

• Fiscalização dos órgãos de 
controle;

• Propriedade  intelectual;
• Superficialidade e/ou buracos de 

definição;
• Falta de infraestrutura básica;
• Falta de experiência das mpmes 

em contratação pelo setor 
público;

• Não conseguir os recursos para 
arcar com os custos;

• Selecionados não conseguirem 
entregar o projeto;

• Etapa de teste do projeto 
fundamental.

Utilização da 
modalidade 
de concurso, 
elencada no 
art.22 da Lei 
8.666/93, para 
contratar o 
desenvolvimento 
de soluções de 
TIC  por meio 
da inclusão 
de critérios de 
inovação para 
seleção dos 
premiados 

O que é? 

Produtos

• Edital e Termos de 
Referência

• Contratação dos 
vencedores

• Soluções tecnológicas 
desenvolvidas

Passo a passo
Para realizar um concurso de 
projetos é necessário considerar 
e planejar quatro grandes 
momentos: 

          Preparar

O momento de preparação é 
essencial para garantir a boa 
execução do concurso.

          Desenvolver

O desenvolvimento consiste na 
realização de todos os processos 
necessários para a implementação 
do concurso

          Acompanhar

Acompanhar os vencedores no 
desenvolvimento dos projetos 
é essencial para garantir o 
sucesso do concurso e a troca de 
conhecimento entre equipe técnica 
e os premiados

          Testar

As soluções desenvolvidas pelos 
vencedores do concurso devem 
ser testadas para  que haja 
possibilidade de melhorias em 
tempo e para que se tenha certeza 
que são adequadas.
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Resultados 

• + de 50 projetos inscritos

• 5 projetos premiados

• 80% dos projetos entregues

Objetivo 
• Contratar soluções TICs 

inovadoras
• Desenvolver soluções em 

código aberto e com uso de 
softwares livres

• Fomentar a participação de 
MPME 



Concurso de Projetos Mobilab
Fonte: https://copicola.prefeitura.sp.gov.br/

https://copicola.prefeitura.sp.gov.br/


Imagem do distrito modelo de Songdo, Coreia do Sul.

E a tal cidade inteligente? Smart city?



Vista do Rio Pinheiros, São Paulo



Olaria, Zona Oeste - SP



Melhorar o 
atendimento ao 

cidadão

Facilitar a
vida na cidade

Transformar a 
gestão da 
prefeitura

A São Paulo Inteligente e Humana transforma a gestão da prefeitura e o 
atendimento ao cidadão, usando tecnologia e inovação como

habilitadores para reduzir desigualdades e deixar a vida na cidade mais 
fácil.

Reduzir 
desigualdades

Usar tecnologias e inovações como habilitadores

Visão para uma SP inteligente



1. Menos apps, melhor atendimento.

2. Não queremos soluções correndo atrás de problemas.

3. Não digitalizar a burocracia.

4. Menos futurismo, mais realismo.

5. Proteção de dados e privacidade são direitos, não luxo.

6. Tecnologia interoperável sempre, aberta quando possível

7. Tecnologia é parceira estratégica, não protagonista

Princípios para uso de tecnologia



Desafios

Simplificar o 
acesso da 
população aos 
serviços

Gerar valor público 
a partir de dados

Modernizar a 
infraestrutura 
digital da cidade

Facilitar a 
gestão da 
mudança na 
prefeitura

Engajar o 
ecossistema de 
inovação da 
cidade

Promover a 
inclusão digital

Estimular a 
colaboração 
entre órgãos 
municipais

Aproximar a 
prefeitura das 
pessoas e da 
realidade da 
cidade

Inovar nas 
formas de 
contratação

Racionalizar e 
integrar soluções 
tecnológicas



Como repensar o mobilab
nessa nova estratégia?



O mobilab+ é um espaço para 
prospectar, 

experimentar e
impulsionar

soluções inteligentes 
para os problemas da cidade



_diretrizes
inserido no marco da estratégia de cidades 
inteligentes de São Paulo, busca soluções que: 

◎ contribuam para o desenvolvimento sustentável 
e a redução de desigualdades na cidade;

◎ Aproximem a prefeitura dos cidadãos;
◎ sejam replicáveis.



_eixos de atuação

residência
seleção e hospedagem
de empresas inovadoras
e alinhadas às diretrizes

meetups e 
eventos
encontros para criar e 
manter comunidade
em torno no lab

_ativação do ecossistema
de inovação

_inovação aberta para 
cocriação de soluções

_trilhas de dados para 
inovação pública

parcerias
acordos de cooperação, 
doações e outros 
vínculos com a 
iniciativa privada e 
terceiro setor

desafios e 
concursos
de ideias e projetos que 
respondam a problemas

prototipagem
e testes
de ferramentas com 
potencial para solução de 
problemas

alavanca de 
boas práticas
identificação de 
soluções incipientes na
prefeitura que possam
ser impulsionadas

apoio para 
abertura
auxílio no diagnóstico e 
modelagem de processos
de publicação de dados

conexão com a 
demanda
aproximar publicadores
de dados dos  usuários

automação
apoio para gerar rotinas
de automação de 
relatórios e dados 
abertos, promovendo
conexão com órgãos
técnicos da Prefeitura



1 semana

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing. Lorem ipsum dolor sit.

2 semanas

2 semanas

Diagnóstico
Que dados relevantes para inovação o 

órgão tem disponível? 

1 semana 4 semanas

8 semanas

1 3

4
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Definição do desafio
Qual é o problema que, se resolvido, 

pode gerar mais valor? 
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Busca da solução
Quais são as metodologias e abordagens

para lançar o desafio?

Abertura de dados
Etapa intermediária, representa um 

ganho no processo

Prototipação
Exploração da solução encontrada e 

definições para implementação

Automação e APIs
Nos casos em que aplicável, ganho de 

maturidade no processo
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Sua aplicação pode ser modular, ou seja, os passos da trilha
podem ser suprimidos ou combinados conforme o grau de 

maturidade e a complexidade do desafio.

_trilhas de dados para 
inovação pública

_trilhas
metodologia para impulsionar a busca de soluções a desafios da cidade
e gerar valor nas diversas fases do ciclo de gestão dos dados 
governamentais, conectando inovadores a órgãos técnicos da prefeitura



Para fechar: 
desafios ao inovar na área pública...

o Não é só tecnologia: gestão pública e governança

o Como contratar a inovação? Desafios, concursos, 
encomenda tecnológica...

o Financiamento da inovação: investimento + 
manutenção

o Como avaliar inovação? (processo + resultados)

o Tecnologia como resposta a problemas reais!



Obrigado!
Fernando Nogueira

Coordenador – Mobilab+
fnogueira@prodam.sp.gov.br
mobilab@prefeitura.sp.gov.br

(11) 3115 5144 r. 381
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