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COMPRAS PÚBLICAS e CORONAVÍRUS 

LEI Nº 14.065, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. Autoriza 

pagamentos antecipados nas licitações e nos 

contratos realizados no âmbito da administração 

pública; adequa os limites de dispensa de licitação; 

amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC) durante o estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020. 

POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS  

DECRETO Nº 10.506, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020. 

Altera o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, 

que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional, e 

regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos 

para ações de desenvolvimento. 

MOVIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE FORÇA DE 

TRABALHO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 95, DE 30 DE SETEMBRO 

DE 2020. Estabelece orientações e procedimentos a 

serem observados pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta e indireta, 

inclusive as Empresas Públicas e as Sociedades de 

Economia Mista, quanto à movimentação para 

composição da força de trabalho de que tratam o § 7º 

do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, e a Portaria ME nº 282, de 24 de julho de 2020. 

OUVIDORIA 

PORTARIA OGU/CGU Nº 2.031, DE 16 DE SETEMBRO 

DE 2020. Regulamenta o inciso IX do art. 12 do Anexo I 

do Decreto nº 9.681, de 3 de janeiro de 2019, e 

estabelece normas para o Programa de Formação 

Continuada em Ouvidoria - PROFOCO.  

DOAÇÕES e PATRIMÔNIO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 96, DE 2 DE 

OUTUBRO DE 2020. Altera a Instrução Normativa nº 6, 

de 12 de agosto de 2019, que regulamenta o Decreto 

nº 9.764, de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre o 

recebimento de doações de bens móveis e de 

serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas 

entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 22.833, DE 27 DE 

OUTUBRO DE 2020. Orienta os órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal (SIPEC), sobre a 

impossibilidade de cobrança da contribuição sindical 

pelo servidor público federal. 

CORREIÇÃO 

PORTARIA CRG/CGU Nº 2.463, DE 19 DE OUTUBRO DE 

2020. Estabelece a obrigatoriedade de uso do ePAD 

para o gerenciamento das informações correcionais 

O presente material informativo da Auditoria Interna (CCI) tem o intuito de compartilhar conhecimentos e boas práticas 

em gestão pública com a comunidade da UFBA, tendo como principal fonte o Ementário de Gestão Pública – EGP. 

Normativos 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.065-de-30-de-setembro-de-2020-280529950
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.506-de-2-de-outubro-de-2020-281071682
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-95-de-30-de-setembro-de-2020-280529946
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-95-de-30-de-setembro-de-2020-280529946
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.031-de-16-de-setembro-de-2020-278927847
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.031-de-16-de-setembro-de-2020-278927847
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-96-de-2-de-outubro-de-2020-281069919
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-96-de-2-de-outubro-de-2020-281069919
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sgp/sedgg/me-n-22.833-de-27-de-outubro-de-2020-285632073
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sgp/sedgg/me-n-22.833-de-27-de-outubro-de-2020-285632073
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.463-de-19-de-outubro-de-2020-283747205
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.463-de-19-de-outubro-de-2020-283747205
https://ementario.info/
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no âmbito do Poder Executivo federal e dá outras 

providências. 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

DECRETO Nº 10.531, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020. 

Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para 

o Brasil no período de 2020 a 2031. 

INOVAÇÃO 

DECRETO Nº 10.534, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020. 

Institui a Política Nacional de Inovação e dispõe sobre 

a sua governança. 

RECESSO DE FIM DE ANO 

PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 22.899, DE 28 DE 

OUTUBRO DE 2020. Estabelece orientações aos órgãos 

e entidades integrantes da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional, acerca do 

recesso para comemoração das festas de final de ano. 

 

 

 

PESQUISA DE PREÇOS e MÉDIA SANEADA 

ACÓRDÃO Nº 11645/2020 - TCU - 1ª Câmara. 

1.7. Dar ciência (...), com fundamento no art. 9º, inciso 

II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte 

impropriedade/falha, (...): 

1.7.1. a pesquisa de preços realizada (...) para 

justificar a vantagem econômica na continuidade do 

contrato então vigente se mostrou insuficiente e 

inadequada, na medida em que considerou a média 

de valores com grande variação, sem que fosse 

realizada análise crítica quanto a essa metodologia, 

em desacordo com a jurisprudência do TCU, a 

exemplo do Acórdão 403/2013-TCU- Primeira Câmara. 

 

 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

ACÓRDÃO Nº 2846/2020 - TCU – Plenário. 

9.4. recomendar (...) que, previamente ao início do 

procedimento de contratação de empresa para 

reforma de unidades hospitalares e para a gestão dos 

contratos decorrentes, proceda, em obediência à Lei 

8.666/1993, art. 6º, inc. IX, alínea "c", e nos moldes do 

Acórdão TCU 6.638/2015-1ª Câmara: 

9.4.1. à clara identificação das necessidades de 

reforma de unidades hospitalares (...), bem como a 

estudos que evidenciem o levantamento das áreas a 

serem reformadas, os quantitativos e a relação dos 

equipamentos a serem utilizados, a análise da 

produtividade de contratos anteriores, além da 

análise de custo/benefício da sua manutenção ou 

realização de nova modalidade de contratação; e 

9.4.2. a levantamento de mercado junto a diferentes 

fontes possíveis, incluindo as contratações similares 

feitas por outros órgãos, consultas a sítios na internet 

(portais de domínio público), consultas a publicações 

especializadas (e.g. comparativos de soluções 

publicados em revistas especializadas) e pesquisa 

junto a fornecedores, a fim de avaliar as diferentes 

soluções que possam atender às necessidades que 

deram causa à contratação; e [...]. 

 

 

 

 

CONTROLES INTERNOS e GESTÃO ESTRATÉGICA 

Controles internos como suporte à gestão estratégica 

de riscos em uma instituição federal de ensino 

superior. 

 

Julgados, pareceres e súmulas 

Informativos, atos e publicações 

científicas 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-outubro-de-2020-285019495
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.534-de-28-de-outubro-de-2020-285629205
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgp/sedgg/me-n-22.899-de-28-de-outubro-de-2020-285644915
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgp/sedgg/me-n-22.899-de-28-de-outubro-de-2020-285644915
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-37-de-20-de-outubro-de-2020-284703386
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ata-n-40-de-21-de-outubro-de-2020-285658680
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/214200/001118728.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/214200/001118728.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/214200/001118728.pdf?sequence=1

