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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Como comprovar a exclusividade do 

fornecedor para a inexigibilidade na 

nova Lei de Licitações? 

https://www.zenite.blog.br/como-

comprovar-a-exclusividade-do-

fornecedor-para-a-inexigibilidade-na-

nova-lei-de-licitacoes/ 

 
Guião da Inspeção à Elaboração, 

Aplicação e Avaliação do Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas http://www.igas.min-

saude.pt/wp-

content/uploads/2021/06/IGAS_Guiao_d

a_Inspecao_a_Elaboracao_Aplicacao_

Avaliacao_do_PGRCIC.pdf 

Conheça as diretrizes de governança 

nas contratações públicas definidas 

pela Portaria nº 8.678/2021 

https://www.editoraforum.com.br/notici

as/conheca-as-diretrizes-de-

governanca-nas-contratacoes-publicas-

definidas-pela-portaria-no-8-678-2021/ 

Trabalho remoto no Brasil em 2020 sob a 

pandemia do Covid-19: quem, quantos 

e onde estão? 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/

stories/PDFs/conjuntura/210714_nota_tra

balho_remoto.pdf 

 

Especialista destaca 5 principais dúvidas 

sobre governança pública 

https://www.rgb.org.br/post/especialista

-destaca-5-principais-d%C3%BAvidas-

sobre-governan%C3%A7a-

p%C3%BAblica 

 

Governança e Inovação em Políticas 

Públicas: intersecções de uma fértil 

agenda de pesquisa 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/

11058/10636/1/bapi_29_governanca.pdf 

 

Boas práticas nas contratações para 

enfrentamento à pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=glN

57fcMvBA 

 

 

 

Portaria nº 1986/Ifal, de 2 de julho de 2021 Estabelece as diretrizes, 

procedimentos e atribuições relacionados ao gerenciamento, 

acompanhamento e à supervisão das atividades de correição realizadas 

no âmbito da Corregedoria do Ifal 
https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=5

56 

 

Resolução nº 25 / 2021 - Consup/Ifal Suspende os efeitos e desdobramentos 

do inciso II, do artigo 16, da Resolução no 20/CS/2021, de 30/6/2021, que 

aprovou a regulamentação de estágio no Instituto Federal de Alagoas, 

enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 

do coronavírus (Covid-19). https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-

superior/arquivos/resolucao-no-25-2021-consup-aprova-ad-referendum-as-

alteracoes-na-resolucao-no-3-2021-consup-ifal-de-15-3-2021.pdf 

 

 

NORMATIVOS EXTERNOS 
 

Portaria nº 1.531, de 1º de julho de 2021 Orienta tecnicamente os órgãos e 

entidades sujeitos ao Controle Interno do Poder Executivo Federal sobre a 

instauração e a organização da fase interna do processo de Tomada de 

Contas Especial. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.531-de-1-

de-julho-de-2021-329484609 

 

 

Portaria Interministerial ME/CGU nº 6.909, de 21 de junho de 2021. Institui 

regime especial de governança para a destinação de imóveis da União 

nos regimes que especifica. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-

interministerial-me/cgu-n-6.909-de-21-de-junho-de-2021-330650160 

 

instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021. Dispõe sobre o 

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para 

aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

https://ementario.info/2021/07/12/ementario-de-gestao-publica-no-2-436/ 

 

instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021. Dispõe sobre a 

dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-67-

de-8-de-julho-de-2021-330985107 

 

Decreto nº 10.748, de 16 de julho de 2021. Institui a Rede Federal de Gestão 

de Incidentes Cibernéticos. https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.748-

de-16-de-julho-de-2021-332610022 

 

Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021. Institui o Sistema de Integridade 

Pública do Poder Executivo Federal https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/decreto-n-10.756-de-27-de-julho-de-2021-334837774 

 

 

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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