LAB-COMP.
2 meses de vida. Uma incubadora
de boas práticas em compras
e contratações públicas.

Promovendo a inovação bottom-up nas
compras públicas.
Alinhado com o modelo de governança em
aquisições
públicas
inerente
à
jurisprudência do TCU, enfatiza as
oportunidades de inovações bottom-up, no
âmbito de atuação do gestor público.

Formação de redes.
Tem por premissa a formação de redes
como basilar à sua atuação. Nesses
dois meses, diversos órgãos e
entidades vieram conhecer o LabComp. Há propostas de parcerias com
a UnB e com o SEBRAE, em futuro que
se revela promissor.

Iniciativas entregues ou em andamento
 Painel interativo de acompanhamento dos processos
de compras e contratações da Casa, atualizado
diariamente, já disponível na intranet; ✔
 Pesquisa de satisfação aos clientes, realimentando-se
os processos de aquisições com os feedbacks
recebidos; ✔
 Apresentação de artigo sobre inovatividade no
processo de compras e contratações públicas, no
Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica 2018 da
ANPAD;✔
 Novos modelos de estudos técnicos preliminares e
termos de referência, a serem
disponibilizados como formulários
no edoc (em finalização).
 Criação de novo protocolo de
assinatura de contratos e atas de
registro
de
preços
por
fornecedores, mediante certificado
digital (Processo 326.027/18).

Modelo de inovação.
O Lab-Comp se baseia em robusto
modelo de inovação em serviços,
desenvolvido a partir do trabalho de
Gallouj e Weinstein (1997). Isso suscita
um norte bem definido para a ação,
culminando em agenda concreta.

Em breve!


Repositório de lições aprendidas e de jurisprudência
interna consolidada, a ser disponibilizado na intranet;



Modelo de checklist processual único relativo ao
processo, a ser empregado por todas as instâncias;



Painel interativo referente à governança de compras
(acompanhamento da execução do PACC);



Diligências em prol da confecção de um plano estratégico
de compras e contratações;



Ações em prol da instrumentalização de critérios de
sustentabilidade ambiental, nas compras da Casa;



Estudo acerca da inclusão de ações afirmativas em
contratos;



Etc.

