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Qual o propósito dessa Lei?

"Art. 1º Esta Lei dispõe sobre princípios, regras e 
instrumentos para o aumento da eficiência da 

administração pública, especialmente por meio 
da desburocratização, da inovação, da 

transformação digital e da participação do 
cidadão."



PRINCÍPIOS

I - a desburocratização, 
a modernização, o 
fortalecimento e a 

simplificação da relação 
do poder público com a 

sociedade, mediante 
serviços digitais, 

acessíveis inclusive por 
dispositivos móveis;

II - a disponibilização 
em plataforma única do 
acesso às informações e 

aos serviços públicos, 
observadas as restrições 
legalmente previstas e 
sem prejuízo, quando 

indispensável, da 
prestação de caráter 

presencial;

III - a possibilidade aos 
cidadãos, às pessoas 
jurídicas e aos outros 

entes públicos de 
demandar e de acessar 
serviços públicos por 

meio digital, sem 
necessidade de 

solicitação presencial;

IV - a transparência na 
execução dos serviços 

públicos e o 
monitoramento da 
qualidade desses 

serviços;

V - o incentivo à 
participação social no 

controle e na 
fiscalização da 

administração pública;

VII - o uso de linguagem 
clara e compreensível a 

qualquer cidadão;

X - a simplificação dos 
procedimentos de 

solicitação, oferta e 
acompanhamento dos 
serviços públicos, com 

foco na universalização 
do acesso e no 
autosserviço;

XI - a eliminação de 
formalidades e de 

exigências cujo custo 
econômico ou social 
seja superior ao risco 

envolvido;

XIV - a 
interoperabilidade de 

sistemas e a promoção 
de dados abertos;

XXVI - a promoção do 
desenvolvimento 
tecnológico e da 

inovação no setor 
público.



● Governo Digital: prestação dos serviços públicos, necessidade de manter o 
presencial e preferência por autosserviço.

● Componentes do Governo Digital:
○ 1. Base Nacional de Serviços Públicos; 
○ 2. Plataformas de Governo Digital;  e
○ 3. Carta de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017).

● Governo como plataforma - dados abertos (interoperabilidade de dados entre 
órgãos públicos) - respeitando a LGPD

● Laboratórios de Inovação:  experimentação de ferramentas e métodos inovadores 
para a gestão pública.

CONCEITOS RELEVANTES



Marco Legal das Startups



Qual o propósito dessa Lei?

“Art. 1º Esta Lei Complementar institui o marco 
legal das startups e do empreendedorismo 

inovador.”



Quem são as STARTUPS?

Empresário Individual, EIRELI, sociedade 
empresária, sociedade cooperativa ou sociedade 
simples que:

• tenha receita bruta de até 16 milhões ano ano 
anterior;

• até 10 anos de inscrição no CNPJ; e
• esteja enquadrada no regime especial do Inova 

Simples ou tenha declarado em seu ato 
constitutivo ou alterador ter modelo de negócio 
inovador.



CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES 
INOVADORAS PELO ESTADO

I - resolver demandas 
públicas que exijam 

solução inovadora com 
emprego de tecnologia; 

e
II - promover a inovação 
no setor produtivo por 
meio do uso do poder 
de compra do Estado.

OBJETIVO

A administração pública 
poderá contratar pessoas 

físicas ou jurídicas, 
isoladamente ou em 

consórcio, para o teste de 
soluções inovadoras por 

elas desenvolvidas ou a ser 
desenvolvidas, com ou sem 
risco tecnológico, por meio 
de licitação na modalidade 
especial regida por esta Lei 

Complementar.

COMO?



Como funciona essa Licitação?

• Publicação de edital (30 dias antes de receber propostas);
• Propostas julgadas por comissão especial composta por 3 

pessoas (servidor público e instituição de ensino). Critérios:
• I - o potencial de resolução do problema pela solução proposta e, se for o caso, da 

provável economia para a administração pública;
• II - o grau de desenvolvimento da solução proposta;
• III - a viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução;
• IV - a viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos financeiros 

disponíveis para a celebração dos contratos; e
• V - a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às 

opções funcionalmente equivalentes.

• Julgamento e negociação;
• Homologação da licitação → Contrato Público para Solução 

Inovadora (CPSI) → no máximo 12 meses + 12 meses e valor de 
no máximo 1,6 milhões.

• Possibilidade de contrato posterior de fornecimento → 24 meses 
→ valor máximo de 5x.
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