
COPI
COLA

 registra+

1

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 


