
  
 

OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO 

América Latina e aprendizados para o Brasil 
5ª Semana de Inovação – ENAP 

 
Tema Construção do Marco Legal de Compras Públicas de Inovação 
Problema 
identificado 

Debilidade na geração de capacidade de desenvolvimento, particularmente 
poucos estímulos ao desenvolvimento científico-tecnológico e à inovação. No 
Uruguai, esse ponto é especialmente crítico por causa do pequeno mercado, e é 
considerado estratégico permitir que fornecedores nacionais entrem no mercado 
internacional. 

Principais 
atividades  

Projeção de ANII, órgão público especializado no assunto; promove a pesquisa 
e a aplicação de novos conhecimentos à realidade produtiva e social do país. A 
ANII administra fundos para projetos de pesquisa, bolsas de pós-graduação 
nacionais e internacionais e programas de incentivo à cultura inovadora e ao 
empreendedorismo, tanto no setor público quanto no privado; desenvolveu o 
Sistema Nacional de Pesquisadores, programa de incentivos econômicos para 
pesquisadores nacionais categorizados por um sistema de avaliação; criou o 
Portal Timbó, que permite acesso gratuito a todos os tipos de publicações 
científicas de todo o mundo para todos os uruguaios. 

Resultados 
obtidos 

A ANII consolida liderança para articular e coordenar atores do desenvolvimento 
do conhecimento, pesquisa e desenvolvimento; O coordenador do subprograma 
é referência em inovação; foram geradas referências em inovação em diversos 
organismos públicos de todo o país. 

Lições  
aprendidas 

Os atores do sistema de compras públicas não estavam envolvidos desde o 
início, o que significava que sua incorporação ao assunto era mais dificultosa. O 
impulso para a aprovação do decreto foi dado por um novo ator, a Secretaria da 
Competitividade e Transformação Produtiva (Transforma Uruguai), que 
consolidou a ANII. 

 
Tema Próximos passos depois da aprovação do Marco Legal da CPI 
Problema 
identificado 

Necessidade de ferramentas como manuais de procedimentos, folhas padrão e 
formulário de diálogo técnico para o funcionamento do subprograma de CPI. 

Principais 
atividades  

Início das atividades do Comitê Assessor, que supervisiona o Subprograma, e 
acompanhamento aos diversos organismos para a realização dos primeiros 
pilotos. 

Resultados 
obtidos 

Atualmente, se está trabalhando em dois pilotos: Laboratório ASSE 
(Administração Estadual de Serviços de Saúde) com uma proposta que otimiza 
as informações de rotulagem de medicamentos; ANCAP (Administração 
Nacional de Combustíveis, Álcool e Portland) com sistema antiderramamento de 
combustível. O Comitê Assessor definiu que se apoie às duas instituições 
mencionadas, com o objetivo de finalizar com as duas CPIs. 

Lições  
aprendidas 

Fortalecer o papel do Comitê Assessor para coordenar as necessidades dos 
órgãos públicos, a fim de garantir a sinergia e utilizar as propostas inovadoras 
existentes mais adequadas. 
 
Apoiar ao referente em inovação de cada organismo para que trabalhe em 
conjunto com a seção de compras do órgão, de modo que, quando a proposta 
for finalizada, todos os atores do procedimento de contratação conheçam as 
particularidades do regime. 
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