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Pregão eletrônico: no julgamento por 

maior desconto é dever divulgar a 

tabela adotada, sob pena de nulidade 

http://www.zenite.blog.br/pregao-

eletronico-no-julgamento-por-maior-

desconto-e-dever-divulgar-a-tabela-

adotada-sob-pena-de-nulidade/ 

 

 

Termo de Referência: vedação à 

exigência de obrigações de terceiros & 

impossibilidade de indicação de marca 

sem justificativa técnica 

http://www.zenite.blog.br/termo-de-

referencia-vedacao-a-exigencia-de-

obrigacoes-de-terceiros-impossibilidade-

de-indicacao-de-marca-sem-justificativa-

tecnica/ 

 

O termo de referência deve ser 

apreciado pela assessoria jurídica? 

http://www.zenite.blog.br/o-termo-de-

referencia-deve-ser-apreciado-pela-

assessoria-juridica/ 

 

Considerações sobre o PL 4253/20 e a 

futura lei de licitações 

https://www.conjur.com.br/2021-jan-

14/interesse-publico-consideracoes-pl-

425320-futura-lei-licitacoes 

 

Pesquisa Brasileira de Exposição da 

Corrupção – PBEC 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vq

48bxsB4U 

 

Avaliação da qualidade de serviços 

como base para gestão e melhoria de 

serviços públicos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

68 

 

PROGRAMA - Por um serviço público 

mais digital, conectado, aberto e 

transparente 

https://www.escolavirtual.gov.br/progra

ma/13 
 

 

 

 

Resolução nº 76/ 2020, de 30 de dezembro de 2020 Aprova, ad referendum 

do Conselho Superior, as alterações nos objetivos estratégicos, indicadores 

e metas do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, para o quinquênio 

2019-2023, aprovado pela Resolução nº 26/2019 do Conselho Superior do 

Ifal, em 31/10/2019 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=5

40 

 

Indicadores do PDI 2019-2023 https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-

superior/arquivos/resolucao-no-76-2020-indicadores-do-pdi-ifal-2019-2023-

com-alteracoes.pdf 

 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 
Portaria ME nº 430, de 30 de dezembro de 2020 Divulga os dias de feriados 

nacionais e estabelecidos os dias de ponto facultativo no ano de 2021, para 

cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-430-de-30-de-dezembro-de-

2020-297214729 

 
Instrução Normativa ME nº 3, de 24 de dezembro de 2020 Dispõe sobre os 

procedimentos para a contratação de pessoas físicas prestadoras de 

serviços técnicos profissionais especializados em caráter eventual e 

disciplina a concessão da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 

- GECC. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-3-de-

24-de-dezembro-de-2020-297625231 

 

Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 4, de 7 de janeiro de 2021 Fica 

instituído o programa de gestão no âmbito da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-4-

de-7-de-janeiro-de-2021-298114470 

 

instrução Normativa SGD/ME nº 5, de 11 de janeiro de 2021 Regulamenta 

os requisitos e procedimentos para aprovação de contratações ou de 

formação de atas de registro de preços, a serem efetuados por órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, relativos a bens e serviços de tecnologia da informação e 

comunicação – TIC. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-

normativa-sgd/me-n-5-de-11-de-janeiro-de-2021-298862587 

 

Acórdão nº 4039/2020 – TCU – Plenário. Planejamento da Contratação 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-47-de-8-de-dezembro-de-

2020-294651594 

 

Acórdão nº 4039/2020 – TCU – Plenário. Gestão do Contrato. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-47-de-8-de-dezembro-de-

2020-294651594 

 

Acórdão nº 4039/2020 – TCU – Plenário. Ética 

Profissional. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-47-de-8-de-

dezembro-de-2020-294651594 

 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

Organização: Marília Matsumoto - Auditora - 82 3194-1190/ 82 98174-6538 
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