
Relatórios e informes de fiscalização produzidos pelos órgãos 
do sistema de controle interno e pelo controle externo durante 
o exercício financeiro. 

Em relação a conclusões de Órgãos de Controle Público, no ano de 2021 destacamos o 

acompanhamento realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre pregões eletrônicos 

de aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), que 

questionaram a ausência de memória de cálculo e pesquisa de preços realizada na fase de 

planejamento das licitações. O TCU manteve contato em relação aos problemas encontrados 

preliminarmente nas licitações, realizou reuniões e o IBGE acatou todas as recomendações, 

remarcando os pregões e refazendo toda a documentação preliminar das licitações. 

Adicionalmente, encontram-se em acompanhamento pelo TCU e em avaliação no IBGE as 

seguintes questões relacionadas a pendências ao e-Pessoal, sistema informatizado que 

permite o controle e a fiscalização de pessoal e substituiu o sistema SISAC para todos os 

órgãos da Administração Pública Federal: 

a) esclarecimentos a respeito de pendências no Módulo Indícios do e-Pessoal referentes 

aos indícios de irregularidade detectados nas folhas de pagamento dessa unidade de 

exercícios anteriores a 2020; 

b) solicitação recorrente para a realização do recadastramento de atos de pessoal de até 

9,5 anos no e-Pessoal, devido à migração de sistema por parte do TCU; e 

c) solicitação de prioridade aos 39 indícios de irregularidade detectados nas folhas de 

pagamento dessa unidade de exercícios anteriores a 2020 que se encontram 

pendentes de esclarecimento no Módulo Indícios do e-Pessoal.  

Cabe também mencionar que a Controladoria-Geral da União (CGU) realizou em 2021 

auditoria com o objetivo de analisar pregão eletrônico que objetivava o registro de preços para 

eventual aquisição de notebooks novos, visando a substituição de equipamentos em 

obsolescência por já terem cumprido o ciclo de vida útil. Foram identificados riscos associados 

ao orçamento de preços e à previsão de garantia on-site em inconformidade ao estabelecido 

no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IBGE. As recomendações pela divisão dos 

custos entre aquisição e garantia/suporte em um novo estudo técnico preliminar (ETP) e 

a realização de nova pesquisa de preços foram atendidas pelo IBGE.  

Segue o link de acesso ao Site da CGU com informações referentes ao IBGE: 

https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apena

sModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=dataPublicacao&direcaoOrdenacao=

DESC&tamanhoPagina=15&offset=0&idsUJTCU=883&fixos=#lista  

Do total de 37 recomendações de trabalhos de auditorias em diversos temas em 

monitoramento pela CGU, 16 encontram-se respondidas e possuem a indicação de análise por 

parte desta Controladoria; e  21 estão em processo de atendimento por parte do IBGE. 
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