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A empresa que elabora o projeto básico 

ou executivo pode participar da 

licitação para execução do objeto 

principal? 

http://www.zenite.blog.br/a-empresa-

que-elabora-o-projeto-basico-ou-

executivo-pode-participar-da-licitacao-

para-execucao-do-objeto-principal/ 

 

TJ/MG: circunstâncias que afastam a 

inexigibilidade de licitação para 

compra de livros didáticos 

http://www.zenite.blog.br/tj-mg-

circunstancias-que-afastam-a-

inexigibilidade-de-licitacao-para-

compra-de-livros-didaticos/ 

 
Jurisprudência de Bolso - Licitações e 

Contratos 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/6C/D

6/59/25/5FE68710494BE687E18818A8/tcu

_cidades_jurisprudencia-de-

bolso_licitacoes-e-contratos.pdf 

 

Combate a cartéis em licitações no 

Brasil: uma revisão das compras públicas 

federais 

https://cdn.cade.gov.br/Portal/assuntos

/noticias/2021/Fighting-Bid-Rigging-in-

Brazil-A-Review-of-Federal-Public-

Procurement-2021.pdf 

 

Acesse o checklist “Cartel em licitações: 

sinais de alerta”. 
https://cdn.cade.gov.br/Portal/assuntos

/noticias/2021/Checklist_Cartel-em-

licitacoes_sinais-de-alerta_pessoas.pdf 

 

Tratado da Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos - Palestra 

Online 

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

bhtjb5rCs 

 

Palestra Online - Crimes em licitações e 

contratos administrativos 
https://www.youtube.com/watch?v=oo

1ph5Ne-M0 

 

 

Resolução nº 7/2021 – CONSUP/IFAL, de 13 de maio de 2021 Aprova, ad 

referendum, do Conselho Superior, a alteração na Estrutura Administrava 

do Campus Palmeira dos Índios do Ifal. https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/orgaos-colegiados/conselho-

superior/arquivos/resolucao-no-07-2021-consup-aprova-ad-referendum-

do-conselho-superior-a-alteracao-na-estrutura-administrativa-do-campus-

palmeira-dos-indios-do-ifal.pdf 

 

Resolução nº 8/2021 - CONSUP/IFAL, de 13 de maio de 2021 Aprovar, ad 

referendum, do Conselho Superior, a alteração no Argo 5º, do Regulamento 

de Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisador do Instituto Federal de 

Alagoas, aprovado pela Resolução nº 28/2020-REIT, de 15/5/2020. 
https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/orgaos-

colegiados/conselho-superior/arquivos/re7b77-1.pdf 
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Medida Provisória nº 1.047, de 3 de maio de 2021. Dispõe sobre as medidas 

excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

pandemia da covid-19. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-

provisoria-n-1.047-de-3-de-maio-de-2021-317620354 

 

Portaria MEC nº 267, de 30 de abril de 2021. Autoriza a implementação do 

programa de gestão pelas unidades do Ministério da Educação – MEC e 

de suas entidades vinculadas. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-267-de-30-de-abril-de-2021-

317433867#:~:text=Autoriza%20a%20implementa%C3%A7%C3%A3o%20do

%20programa,e%20de%20suas%20entidades%20vinculadas.&text=%C2%A7

%201%C2%BA%20A%20implementa%C3%A7%C3%A3o%20do,se%20constitu

indo%20direito%20do%20participante. 

 

Portaria Normativa CGU/AGU nº 3, de 6 de maio de 2021. Dispõe sobre a 

atuação dos órgãos responsáveis pela consultoria e assessoramento 

jurídico ou representação extrajudicial da Administração Direta do Poder 

Executivo Federal na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC). https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-cgu/agu-

n-3-de-6-de-maio-de-2021-318448481 

 

Portaria SOF/ME nº 5.118, de 4 de maio de 2021. Dispõe sobre o 

desdobramento da classificação por natureza de receita para aplicação 

no âmbito da União. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sof/me-n-

5.118-de-4-de-maio-de-2021-318210832 

 

Portaria PGFN/ME nº 6.155, de 25 de maio de 2021. Dispõe sobre o 

encaminhamento de créditos para inscrição em dívida ativa da União. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-pgfn/me-n-6.155-de-25-de-

maio-de-2021-322100018 

 

 
 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 
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Organização: Marília Matsumoto - Auditora - 82 3194-1190/ 82 98174-6538 
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