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TRABALHOS RECENTES

1

2

LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA

FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA

3 ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ( ALICE)

4MAPA DE EXPOSIÇÃO A FRAUDE E 
CORRUPÇÃO

5 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL



LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA NAS AQUISIÇÕES
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Dest
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Conselho

Sistema"S"

FCDF

Total: 376 instituições



FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
CENTRALIZADA
LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA NAS AQUISIÇÕES

Accountability



FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
CENTRALIZADA
ACÓRDÃO 2622/2015 – TCU - PLENÁRIO 9.2 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI/MP) que: 

9.2.1.3. avaliar se os normativos internos estabelecem:

9.2.2.8. inclusão dos controles internos em nível de 
atividade, podendo ainda avaliar a inclusão dos demais 
controles sugeridos no documento Riscos e Controles nas 
Aquisições – RCA, que pode ser acessado em 
http://www.tcu.gov.br/selog; 
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9.2.1.5. estabelecer diretrizes para a gestão de riscos nas 
aquisições; 

9.2.1.6. capacitar os gestores da área de aquisições em gestão 
de riscos;

9.2.1.7. realizar gestão de riscos nas aquisições; 
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9.3. recomendar à Comissão de Ética Pública que, em atenção ao 
Decreto 6.029/2007, art. 4º, IV, oriente as organizações sob sua 
esfera de atuação sobre a importância da implantação do código 
de ética, em especial a necessidade de: 
9.3.1. adotar código de ética formalmente, inclusive avaliando a 
necessidade de complementar o código de ética do servidor 
público federal ante as suas atividades específicas; 
9.3.2. promover ações de disseminação, capacitação ou 
treinamento do código de ética; 
9.3.3. constituir comissão de ética ou outro mecanismo de 
controle e monitoramento do cumprimento do código de ética 
instituído; 
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9.2 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI/MP) 9.2.1.10. estabelecer diretrizes para 
garantir que, de ofício, sejam apurados os fatos com indício de 
irregularidade ou contrários à política de governança, 
promovendo a responsabilização em caso de comprovação;
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9.2.1.8. publicar todos os documentos que integram os processos 
de aquisição (e.g., solicitação de aquisição, estudos técnicos 
preliminares, estimativas de preços, pareceres técnicos e 
jurídicos etc.) na internet, a menos dos considerados sigilosos 
nos termos da lei, em atenção aos arts. 3°, I a V, 5º, 7º, VI e 8º, 
§1º, IV e §2º, da Lei 12.527/2011; 

9.2.1.11. determinar a publicação da agenda de compromissos 
públicos do principal gestor responsável pelas aquisições; 

9.2.1.12.1. elaboração, com participação de representantes dos 
diversos setores da organização, de um documento que 
materialize o plano de aquisições, contemplando, para cada 
contratação pretendida, informações como: descrição do objeto, 
quantidade estimada para a contratação, valor estimado, 
identificação do requisitante, justificativa da necessidade, 
período estimado para executar a aquisição (e.g., mês), 
programa/ação suportado(a) pela aquisição, e objetivo(s) 
estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição; 

9.2.1.12.4. acompanhamento periódico da execução do plano, 
para correção de desvios; 

9.2.1.12.3. divulgação do plano de aquisições na internet; 

9.2.1.12.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, 
do plano de aquisições; 

Programa 
integridade



FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
CENTRALIZADA
FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC)

• 20 UJ´s
• 5 UF
• VRF R$ 520 milhões

• 14 UJ´s
• 7 UF
• VRF R$ 35 milhões

FOC 2014 FOC 2015



COMBATE A CORRUPÇÃO

PREVENÇÃO

PUNIÇÃO DETECÇÃO



RESULTADOS SISTEMA ALICE EM 2018
Início dos trabalhos em abril/2018

202 editais 
analisados

28 atas 
analisadas

12 processos de 
contratações 

analisados

31 editais 
alterados

4 processos de 
representação 

autuados

R$ 5,7 bilhões 
de recursos 
fiscalizados

R$ 59,2 milhões 
em benefícios 

financeiros



RESULTADOS SISTEMA ALICE EM 2018
Início dos trabalhos em abril/2018

I.1 OBJETIVO 
O objetivo deste manual é definir uma sistemática de 
análise das informações fornecidas por meio dos e-
mails diários do Sistema Alice para as Unidades 
Técnicas do Tribunal de Contas da União. 



TRANSPARÊNCIA

FISCALIZAÇÃO
(ALICE –– FOC) Levantamento 

TCU





INVESTIGAÇÃO

Incentivar a melhoria 
nos controles 

Promover o diálogo 
sobre mecanismos de 

integridade

Monitoramento das 
mudanças 

OBJETIVOS DO TRABALHO



FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
CENTRALIZADA

CONTROLE SOCIAL



INVESTIGAÇÃO

Mapear fragilidades 
na prestação de 

informação

Construir plataforma 
de capacitação

Buscar atuação 
conjunta entre os 

órgãos de controle

OBJETIVOS DOS TRABALHOS



Obrigada!
Contato: tanialp@tcu.gov.br

selog@tcu.gov.br
(61) 3316-7300


