
JULGADOS

 
 
 

 ALTERAÇÕES NO EDITAL e DIVULGAÇÃO.
  ACÓRDÃO Nº 2822/2018 - TCU - Plenário.

  
 1.6.1. Dar ciência ao Hospital Federal da Lagoa que a 
ausência de divulgação das alterações do instrumento 
convocatório pela mesma forma que a adotada para 
divulgação do texto original, (...), está em desacordo 
com o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93;
 
 
 

Informativo eletrônico elaborado pela Unidade de Auditoria do IFPE, com o objetivo de compartilhar os principais Julgados, Normativos, Relatórios de Auditoria 
etc,  a fim de auxiliar os gestores na tomada de decisões, tornando o trabalho mais eficiente, com melhor desempenho e obtenção de resultados.

O compartilhamento das informações, ainda que se refiram à outra unidade da Administração Pública, constitui uma forma de assessoramento preventivo, na 
medida em que possibilita aos gestores a adoção de providências internas que previnam a ocorrência de casos semelhantes.

"(…) A atividade de auditoria interna governamental deve ser desempenhada com o propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a 
atuação das organizações que as gerenciam. " (Instrução Normativa nº 3/2017 - SFC/CGU)
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 NORMATIVOS

TERCEIRIZAÇÃO. 
PORTARIA MPDG Nº 443, DE 27 DE DEZEMBRO DE 

2018.

Estabelece os serviços que serão preferencialmente 
objeto de execução indireta, em atendimento ao 
disposto no art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de 
setembro de 2018.

 

 

 

REDAÇÃO OFICIAL. 
PORTARIA CC/PR Nº 1.369, DE 27 DE DEZEMBRO DE 

2018.

Aprova e autoriza a distribuição da terceira edição do 
Manual de Redação da Presidência da República.

 

 

BANCO DE TALENTOS.
 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/MPDG Nº 4, DE 28 DE 

DEZEMBRO DE 2018.

Estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais 
a serem observados pelos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal - Sipec, relativas à implantação 
e ao uso do Sigepe Banco de Talentos.

 

 
 

 INTEGRIDADE. 
 PORTARIA CGU Nº 57, DE 4 DE JANEIRO DE 2019.

Altera a Portaria CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018, 
que estabelece orientações para que os órgãos e as 
entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional adotem procedimentos para 
a estruturação, a execução e o monitoramento de seus 
programas de integridade e dá outras providências.

 

 

 

 

Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, 
serviços, obras e soluções de tecnologia da informação 
e comunicações no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional e sobre o 
Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 
Contratações.

 

 

 

 

Dispõe sobre o cumprimento do disposto no art. 5º da 
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA e ORDEM CRONOLÓGICA DE 
PAGAMENTO. 

RESOLUÇÃO CJF Nº 514, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 1, DE 10 DE 

JANEIRO DE 2019. 

Define as diretrizes para a gestão de processos da 
Fundação Cultural Palmares.

 

 

 

 

GESTÃO DE PROCESSOS. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA FCP Nº 1, DE 17 DE JANEIRO 

DE 2019.

 
 

 COMPRAS PÚBLICAS e CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE. 

 ACÓRDÃO Nº 3085/2018 - TCU - Plenário.

 1.7.1. ao Comando da 1ª Região Militar que, em futuras 
licitações de objeto semelhante, no que concerne aos 
possíveis meios de comprovação dos critérios de 
sustentabilidade, (...), aprimore a descrição, deixando 
clara a aceitabilidade de declaração da própria 
empresa, objetivando, dessa forma, evitar possíveis 
erros de interpretação das licitantes.

 
 
 
 

Define o Sistema de Governança do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

 

 

 

 

GOVERNANÇA.
PORTARIA MJSP Nº 86, DE 29 DE JANEIRO DE 2019. 

http://ementario.mailee.me/go/click/1667018937?key=bf8783&url=http%3A%2F%2Fwww.in.gov.br%2Fmateria%2F-%2Fasset_publisher%2FKujrw0TZC2Mb%2Fcontent%2Fid%2F58028456
http://ementario.mailee.me/go/click/1664331503?key=9cf11c&url=http%3A%2F%2Fwww.in.gov.br%2Fmateria%2F-%2Fasset_publisher%2FKujrw0TZC2Mb%2Fcontent%2Fid%2F57219256
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http://ementario.mailee.me/go/click/1665391769?key=5c5ea7&url=http%3A%2F%2Fwww.in.gov.br%2Fmateria%2F-%2Fasset_publisher%2FKujrw0TZC2Mb%2Fcontent%2Fid%2F57492613
http://ementario.mailee.me/go/click/1665391769?key=5c5ea7&url=http%3A%2F%2Fwww.in.gov.br%2Fmateria%2F-%2Fasset_publisher%2FKujrw0TZC2Mb%2Fcontent%2Fid%2F57492613
http://ementario.mailee.me/go/click/1667018937?key=bf8783&url=http%3A%2F%2Fwww.in.gov.br%2Fmateria%2F-%2Fasset_publisher%2FKujrw0TZC2Mb%2Fcontent%2Fid%2F58029864
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=http%3A%2F%2Fwww.in.gov.br%2Fmateria%2F-%2Fasset_publisher%2FKujrw0TZC2Mb%2Fcontent%2Fid%2F59814055
http://ementario.mailee.me/go/click/1668180583?key=e895eb&url=https%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br%2Findex.php%2Flegislacao%2Finstrucoes-normativas%2F1068-in-1-de-2019
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 NOTÍCIAS E INDICAÇÕES DE LEITURA

CLIMA ORGANIZACIONAL.

Os fatores que influenciam no clima organizacional 
em instituições federais de ensino superior: uma 

investigação em Belém do Pará, Brasil.

GESTÃO DE PESSOAS e DIMENSIONAMENTO DE 
FORÇA DE TRABALHO.

Segunda edição de série sobre Dimensionamento da 
Força de Trabalho é lançada.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): um estudo em 
uma instituição federal de ensino superior.

CUSTOS e GESTÃO UNIVERSITÁRIA.

Custos no setor público: Análise à Cerca dos Custos 
por Aluno em Parte das Universidades Federais do 

Nordeste Brasileiro.

GESTÃO POR PROCESSOS.

Gestão por processos: desafios e perspetivas na 
diretoria de educação a distância da Rede Federal de 

Ensino no Distrito Federal.

GOVERNANÇA DE TIC.

Implementação dos mecanismos de governança de 
tecnologia da informação em uma universidade 

pública.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 24/2019-MP, DE 24 DE JANEIRO 

DE 2019

Constitucionalidade da cobrança da taxa decorrente da 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT de servidores 
públicos que produzam trabalhos técnicos de 
Engenheiro, Arquiteto ou Urbanista.

RELATO INTEGRADO. 

TCU adota Relato Integrado para a prestação de 
contas da Administração Pública federal.

MANUTENÇÃO PREDIAL. 

Gerenciamento orientado da manutenção predial 
em edifícios privados – um estudo de caso em 

Natal/RN.

BOLETIM DO TCU. 
Boletim de Jurisprudência nº 248.

INFORMATIVO DO TCU. 
Informativo de Licitações e Contratos nº 360.

MODELOS DE EDITAIS DA AGU.

A Advocacia-Geral da União atualizou os modelos de 
editais de licitação em seu site. Especificamente para 
as contratações de serviços, a utilização destes modelos 

é obrigatória, a teor da IN SEGES/MPDG nº 05/2017. A 
indicação das modificações havidas nos modelos pode 

ser obtida na Nota de Atualização.

ERRO NA PROPOSTA, DESCLASSIFICAÇÃO e SANÇÃO.

O licitante apontou erro na proposta e pediu sua 
desclassificação. Conheça o entendimento do TRF3 

sobre a aplicação de sanção pelo pregoeiro!

REGISTRO DE PREÇOS e ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. 

Contratos de serviços resultantes de atas de 
registros de preços podem ter aditivos para 

acréscimo e supressão de valor? E de modificação de 
prazo e vigência?
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http://ementario.mailee.me/go/click/1668180583?key=e895eb&url=http%3A%2F%2Frevistaopara.facape.br%2Farticle%2FviewFile%2F258%2F151
http://ementario.mailee.me/go/click/1668180583?key=e895eb&url=http%3A%2F%2Frevistaopara.facape.br%2Farticle%2FviewFile%2F258%2F151
http://ementario.mailee.me/go/click/1668180583?key=e895eb&url=http%3A%2F%2Frevistaopara.facape.br%2Farticle%2FviewFile%2F258%2F151
http://ementario.mailee.me/go/click/1664331503?key=9cf11c&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ipsantarem.pt%2Fbitstream%2F10400.15%2F2380%2F1%2FVers%25C3%25A3o%2520final_Trabalho%2520de%2520projeto_mestrado_02.12_Ana%2520Cl%25C3%25A1udia%2520Vilarinho%25201.pdf
http://ementario.mailee.me/go/click/1664331503?key=9cf11c&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ipsantarem.pt%2Fbitstream%2F10400.15%2F2380%2F1%2FVers%25C3%25A3o%2520final_Trabalho%2520de%2520projeto_mestrado_02.12_Ana%2520Cl%25C3%25A1udia%2520Vilarinho%25201.pdf
http://ementario.mailee.me/go/click/1664331503?key=9cf11c&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ipsantarem.pt%2Fbitstream%2F10400.15%2F2380%2F1%2FVers%25C3%25A3o%2520final_Trabalho%2520de%2520projeto_mestrado_02.12_Ana%2520Cl%25C3%25A1udia%2520Vilarinho%25201.pdf
http://ementario.mailee.me/go/click/1670495392?key=f1a6c2&url=http%3A%2F%2Fnavus.sc.senac.br%2Findex.php%2Fnavus%2Farticle%2Fview%2F794
http://ementario.mailee.me/go/click/1670495392?key=f1a6c2&url=http%3A%2F%2Fnavus.sc.senac.br%2Findex.php%2Fnavus%2Farticle%2Fview%2F794
http://ementario.mailee.me/go/click/1670495392?key=f1a6c2&url=http%3A%2F%2Fnavus.sc.senac.br%2Findex.php%2Fnavus%2Farticle%2Fview%2F794
http://ementario.mailee.me/go/click/1675576491?key=e7cb01&url=https%3A%2F%2Fconlegis.planejamento.gov.br%2Fconlegis%2Flegislacao%2FatoNormativoDetalhesPub.htm%3Fid%3D15160
http://ementario.mailee.me/go/click/1675576491?key=e7cb01&url=https%3A%2F%2Fconlegis.planejamento.gov.br%2Fconlegis%2Flegislacao%2FatoNormativoDetalhesPub.htm%3Fid%3D15160
http://ementario.mailee.me/go/click/1667018937?key=bf8783&url=https%3A%2F%2Fportal.tcu.gov.br%2Fimprensa%2Fnoticias%2Ftcu-adota-relato-integrado-para-a-prestacao-de-contas-da-administracao-publica-federal.htm
http://ementario.mailee.me/go/click/1667018937?key=bf8783&url=https%3A%2F%2Fportal.tcu.gov.br%2Fimprensa%2Fnoticias%2Ftcu-adota-relato-integrado-para-a-prestacao-de-contas-da-administracao-publica-federal.htm
http://ementario.mailee.me/go/click/1665391769?key=5c5ea7&url=https%3A%2F%2Fmonografias.ufrn.br%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F7929%2F1%2FGerenciamentoOrientado_Gentili_2018.pdf
http://ementario.mailee.me/go/click/1665391769?key=5c5ea7&url=https%3A%2F%2Fmonografias.ufrn.br%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F7929%2F1%2FGerenciamentoOrientado_Gentili_2018.pdf
http://ementario.mailee.me/go/click/1665391769?key=5c5ea7&url=https%3A%2F%2Fmonografias.ufrn.br%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F7929%2F1%2FGerenciamentoOrientado_Gentili_2018.pdf
http://ementario.mailee.me/go/click/1677020442?key=d622bb&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fcontas.tcu.gov.br%252Fegestao%252FObterDocumentoSisdoc%253FcodArqCatalogado%253D16222192%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGfG5hFLLOgAkwP4-BLa-3JXq0MFg
http://ementario.mailee.me/go/click/1677020442?key=d622bb&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fcontas.tcu.gov.br%252Fegestao%252FObterDocumentoSisdoc%253FcodArqCatalogado%253D16228347%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFwbrLfofgLIplhsCIitPlgS42pEA
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=https%3A%2F%2Fwww.agu.gov.br%2Fpage%2Fcontent%2Fdetail%2Fid_conteudo%2F270265
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=https%3A%2F%2Fwww.agu.gov.br%2Fpage%2Fcontent%2Fdetail%2Fid_conteudo%2F270265
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=https%3A%2F%2Fwww.agu.gov.br%2Fpage%2Fdownload%2Findex%2Fid%2F38375146
http://ementario.mailee.me/go/click/1664796470?key=1171e0&url=http%3A%2F%2Fwww.zenite.blog.br%2Fo-licitante-apontou-erro-na-proposta-e-pediu-sua-desclassificacao-conheca-o-entendimento-do-trf3-sobre-a-aplicacao-de-sancao-pelo-pregoeiro%2F
http://ementario.mailee.me/go/click/1664796470?key=1171e0&url=http%3A%2F%2Fwww.zenite.blog.br%2Fo-licitante-apontou-erro-na-proposta-e-pediu-sua-desclassificacao-conheca-o-entendimento-do-trf3-sobre-a-aplicacao-de-sancao-pelo-pregoeiro%2F
http://ementario.mailee.me/go/click/1664796470?key=1171e0&url=http%3A%2F%2Fwww.zenite.blog.br%2Fo-licitante-apontou-erro-na-proposta-e-pediu-sua-desclassificacao-conheca-o-entendimento-do-trf3-sobre-a-aplicacao-de-sancao-pelo-pregoeiro%2F
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=http%3A%2F%2Fwww.zenite.blog.br%2Fcontratos-de-servicos-resultantes-de-atas-de-registros-de-precos-podem-ter-aditivos-para-acrescimo-e-supressao-de-valor-e-de-modificacao-de-prazo-e-vigencia%2F
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=http%3A%2F%2Fwww.zenite.blog.br%2Fcontratos-de-servicos-resultantes-de-atas-de-registros-de-precos-podem-ter-aditivos-para-acrescimo-e-supressao-de-valor-e-de-modificacao-de-prazo-e-vigencia%2F
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=http%3A%2F%2Fwww.zenite.blog.br%2Fcontratos-de-servicos-resultantes-de-atas-de-registros-de-precos-podem-ter-aditivos-para-acrescimo-e-supressao-de-valor-e-de-modificacao-de-prazo-e-vigencia%2F
http://ementario.mailee.me/go/click/1672750241?key=aee15b&url=http%3A%2F%2Fwww.zenite.blog.br%2Fcontratos-de-servicos-resultantes-de-atas-de-registros-de-precos-podem-ter-aditivos-para-acrescimo-e-supressao-de-valor-e-de-modificacao-de-prazo-e-vigencia%2F


Fontes consultadas: 

Ementário de Gestão Pública
http://ementario.info/boletins/

NOTÍCIAS E INDICAÇÕES DE LEITURA

LINHAS DE DEFESA.

Destacamos mais um excelente artigo do amigo Marcus 
Braga discutindo o papel da chamada segunda linha de 
defesa: Linha de segunda, sobrecarga para primeiros 
e terceiros. Recordamos ao público leitor que o Institute 
of Internal Auditors declarou publicamente (aqui e aqui) 
que o modelo de três linhas de defesa será revisto ao 

longo de 2019.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO e PLANO ANUAL 
DE COMPRAS.

Repercutimos neste boletim dois materiais de excelente 
qualidade para o público leitor no tocante à importante 
alteração normativa promovida no planejamento das 

contratações pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME 
Nº 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2019: um artigo escrito pelo 
estimadíssimo Renato Fenili intitulado IN nº 01/2019 e a 
evolução das normas: um novo paradigma de gestão 
e um brilhante vídeo estrelado pelo amigo Dawison 
Barcelos, do Portal O Licitante. Nossos cumprimentos 
a ambos pelo esforço célere e intenso com o objetivo de 

informar os profissionais da administração pública 
acometidos com funções de compradores públicos. (...)

ATLAS DO ESTADO BRASILEIRO.

O Ementário de Gestão Pública reproduz a descrição 
da ferramenta, obtida em sua página na internet: O 
ATLAS DO ESTADO BRASILEIRO é uma plataforma de 
dados integrados sobre o funcionalismo público, em 
seus três níveis federativos – federal, estadual e 
municipal - e dos três Poderes. Ao Além do trabalho de 
integrar dados, o propósito da plataforma é detalhar, 
analisar e disponibilizar as informações, de forma 
estruturada, ao público interessado. Espera-se que 
pesquisadores, gestores e dirigentes públicos sejam os 
principais usuários das informações.

GESTÃO DE RISCOS e AUDITORIA INTERNA. 

A gestão de riscos no planejamento de auditoria 
interna e no monitoramento das recomendações de 

auditoria em uma instituição federal de ensino 
superior.

CONTROLE INTERNO. 

Controle interno como ferramenta essencial contra 
erros e fraudes nas entidades.
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MUNDO VUCA. 

Mundo VUCA: o que é e qual a influência na gestão 
das organizações?

ANÁLISE QUALITATIVA.

Desafios de síntese na análise qualitativa.

OBJETO COMUM. 

TCU: classificar o objeto como “comum” não é uma 
tarefa simples.

AUDITORIA INTERNA.

IFPE disponibiliza informativo eletrônico da 
Auditoria Interna no site
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