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AUDITORIA INTERNA 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

Licitação dispensável para contratar 

organizações sociais – uma supressão da 

Lei nº 14.133/2021 

https://zenite.blog.br/licitacao-

dispensavel-para-contratar-

organizacoes-sociais-uma-supressao-da-

lei-no-14-133-2021/ 

 

Políticas de Compras Governamentais: 

estratégia para induzir o desenvolvimento 

local na perspectiva de Douglass North 

https://downloads.editoracientifica.org/a

rticles/220107125.pdf 

 

Empreitada semi-integrada com projeto 

executivo acima de R$300 mil: a Lei nº 

14.133/21 impõe o tipo técnica e preço? 

https://zenite.blog.br/empreitada-semi-

integrada-com-projeto-executivo-acima-

de-r300-mil-a-lei-no-14-133-21-impoe-o-

tipo-tecnica-e-preco/ 

 

Motivadores e inibidores da adesão à 

Gestão de Riscos em Instituições Federais 

de Ensino Superior 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/

article/view/81786 

 

Decisões sobre terceirização: ausência 

de fiscalização e inadimplemento dos 

encargos trabalhistas 

https://zenite.blog.br/decisoes-sobre-

terceirizacao-ausencia-de-fiscalizacao-e-

inadimplemento-dos-encargos-

trabalhistas/ 

 

Programa de compliance como 

exigência em licitações: análises em 

prol da qualificação do processo 

licitatório no contexto da lei 

14.133/2021 

https://www.jus.uniceub.br/RBPP/articl

e/view/8048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria nº Nº 4/IFAL, de 04 de março de 2022 Regulamento de materiais 

de doação para a biblioteca do instituto federal de alagoas 
https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 
 

Portaria Normativa Nº 7/IFAL, de 04 de março de 2022 Estabelece no 

âmbito do Instituto Federal de Alagoas/IFAL, quais serviços serão objeto, 

preferencialmente, de execução indireta, dentre outros 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 

 

Portaria Normativa nº 6/IFAL, de 15 de março de 2022 Aprovar as normas 

que regulamentam a remoção dos servidores integrantes das carreiras de 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico-

Administrativo em Educação, do Instituto Federal de Alagoas. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 

 

Portaria Normativa nº 8/IFAL, de 16 de março de 2022 Define como 

serviços de natureza contínua aqueles cuja interrupção possa 

comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja 

necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício 

financeiro e continuamente, no âmbito do Instituto Federal de Alagoas. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 

 

Portaria Normativa nº 10/IFAL, de 16 de março de 2022 Dispõe sobre as 

orientações e procedimentos para a aceitação de estagiários no âmbito 

do Instituto Federal de Alagoas. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 

 

Portaria Normativa nº 12/IFAL, de 24 de março de 2022 Institui o Módulo 

de Protocolo do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – SIPAC como sistema oficial de gestão de documentos e 

processos eletrônicos do Ifal, define normas, rotinas e procedimentos de 

instrução do processo eletrônico, e dá outras providências.  

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 

 

Portaria Normativa nº 13/IFAL, de 24 de março de 2022 Estabelece as 

normas gerais do Programa de Gestão no âmbito do Ifal. 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 

 

Portaria nº 913/iFAL, de 18 de março de 2022 Compõe a Equipe de 

Planejamento da Contratação para Contratação de empresa para 

prestação de serviços técnicos-especializados de planejamento, 

organização e realização de concurso público, para o provimento dos 

cargos efetivos da carreira de Técnico-Administrativo em Educação - TAE 

(Classes "C", "D" e "E") do Quadro de Pessoal Ativo Permanente do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas- IFAL 

https://sipac.ifal.edu.br/shared/verArquivo?idArquivo=948224&key=023a

2254d65af1ab4f8157877f0f45fa 

 

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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