ATA – REUNIÃO DO COMITÊ OPERACIONAL DO MOBILAB

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 15h00, na sala de reunião do
MobiLab, localizada na Rua Boa Vista, 136, mezanino – Centro - SP, reunidos os
membros da Comitê Operacional MobiLab, para deliberação da classificação das
propostas inscritas em abril de 2018, nas iniciativas “Residência MobiLab” e
“Hospedagem MobiLab”, e do número de vagas disponíveis em ambas, deliberaram
que:
1. Referente ao número de vagas disponíveis para o mês de maio de 2018,
para os dois programas do MobiLab, de acordo com a dinâmica de uso do
espaço de coworking, haverá capacidade para:
1.1 até 5 (cinco) vagas para o programa Residência MobiLab; e
1.2 até 6 (seis) vagas para a iniciativa Hospedagem MobiLab.

2. Referente ao Chamamento Público SMT nº. 002/2018, programa Residência
MobiLab, segue a classificação dos 3 (três) projetos inscritos:
2.1.

Projetos classificados como finalistas para a segunda etapa:
Projeto

MOBQI
Pro Coletivo
2.2.

Pontuação
13
11

Projeto desclassificado:

Projeto

SIPTECT

Responsável
Ernani Jardim de Miranda Machado
Chantal Brissac

Responsável

Celso Olivando Berto

Motivo da desclassificação
Projeto abaixo do IRL mínimo do
programa, conforme critério do
item 2.5.2 do Edital.

A startup desclassificada poderá apresentar recurso ao Comitê Operacional do
MobiLab no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação. O
acesso a avaliação detalhada de cada projeto estará disponível no MobiLab para

vistas aos proponentes, mediante requerimento eletrônico através do correio
eletrônico mobilab@prefeitura.sp.gov.br.

2.3.

Segunda etapa da seleção do programa Residência MobiLab:

Os representantes dos 2 (dois) projetos finalistas do Programa Residência
MobiLab, classificados a participar da segunda etapa, deverão comparecer no dia
24 de maio de 2018, às 13h30 no MobiLab, localizado na Rua Boa Vista, 136,
mezanino – Centro, São Paulo/SP, para a apresentação presencial (Pitch). Cada
startup, através de seu representante (membro ou não da startup), deverá
apresentar o seu projeto à Comissão de Avaliação e ao público presente, por até 5
(cinco) minutos. O evento será aberto ao público mediante inscrições prévias e
poderá contar com transmissão ao vivo (áudio e vídeo) através das redes sociais do
MobiLab.
A startup finalista que não comparecer ao Pitch, terá sua pontuação da primeira
etapa (item 2.1) considerada válida, pelos próximos 6 (seis) meses, podendo
participar do Pitch dos meses subsequentes, caso existam vagas.
As

informações

sobre

este

evento

estarão

http://mobilab.prefeitura.sp.gov.br/residencia/inscricoes

disponíveis
ou

através

no
do

site
correio

eletrônico mobilab@prefeitura.sp.gov.br.
3. Referente

ao

Chamamento

Público

SMT

nº.

003/2018,

iniciativa

Hospedagem MobiLab, segue a classificação das 2 (duas) propostas
inscritas:
3.1 Propostas classificadas como finalistas para habilitação:
Projeto
Inovação na experiência do
usuário e gestão operacional no
transporte público sobre pneus
Cenários Urbanos Futuros (CUFFAUUSP)

Responsável

Pontuação

Diego Almeida Oliveira

10

Lucas Girard

10

Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião às 16h00min, conforme
presente ata, que segue assinada pelos membros presentes.

Publique-se.

Daniela Coimbra Swiatek
Membro do Comitê Operacional

Rafael Tartaroti
Membro do Comitê Operacional

