MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Avenida Colares Moreira, 477, Renascença, São Luís-MA, CEP 65075-441
Tel. (98) 3215-1811– auditoria@ifma.edu.br

Número:
053/2019

Solicitação de Auditoria

Data:
06.06.2019

À Direção Geral do Campus São Luís-Monte Castelo

Tendo em vista a análise do Pregão nº 02/2019 – UASG 158286, do IFMA – Campus São
Luís-Monte Castelo, referente ao “registro de preços para a aquisição de material permanente (ar
condicionado) para atender as necessidades do IFMA, e demais participantes”, no montante de R$
14.192.320,20 (quatorze milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e vinte reais e vinte centavos),
identificado na trilha de auditorias da ferramenta ALICE, em 05.06.2019, solicitamos a imediata suspensão
do procedimento e a disponibilização do arquivo digitalizado do processo que culminou na publicação do
edital, na íntegra, para fins de análise pela unidade de auditoria interna.
Solicitamos atendimento por meio da disponibilização do aviso de suspensão publicado no
DOU, via e-mail: auditoria@ifma.edu.br.

Prazo para Resposta:
07.06.2019

São Luís (MA)

Recebimento na Unidade ____/____/______
__________________________________________

06/06/2019

E-mail de Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia Maranhão - IFMA - Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações

Auditoria Interna <auditoria@ifma.edu.br>

Alice - Informe de Licitações - 2 Licitações
1 mensagem
alice@cgu.gov.br <alice@cgu.gov.br>
Responder a: alice@cgu.gov.br
Para: auditoria@ifma.edu.br
Cc: emanuelle.silva@cgu.gov.br

5 de junho de 2019 19:04

5 de jun de 2019

Informe de Licitações
Mostrando 2 licitações de seu interesse, de 253 publicadas em 5 de jun de 2019.
Unidade
Responsável

Edital

Estimativa da
Unidade*

Alertas

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
MONTE CASTELO
UASG: 158286
UF: MA

Pregão nº2/2019 - 05/06/19
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição com
instalação de aparelhos condicionadores de
ar (ar condicionado), para atender as
necessidades do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO IFMA, CAMPUS SÃO ...

R$ 3.488.760,00
$$$$$$

Foram encontrados possíveis problemas referentes aos seguintes itens:
- Exigência de carta de credenciamento emitida pelo fabricante

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
CODO
UASG: 158293
UF: MA

Pregão nº3/2019 - 05/06/19
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
materiais de construção, elétricos, hidráulicos
e outros, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento

R$ 544.187,81
$$$

-

*As estimativas apresentadas foram extraídas do próprio edital, utilizando técnicas automatizadas de análise textual. Visto que a extração dos valores utiliza técnicas probabilísticas, os
valores apresentados podem não ser as estimativas globais da licitação.

Alice ("Análise de Licitações e Editais") é uma ferramenta para auxiliar na avaliação preventiva e automatizada de editais de licitação. As sugestões
para o aprimoramento devem ser encaminhadas para a Coordenação-Geral de Auditoria de TI

Esta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é de acesso restrito e destina-se, exclusivamente, à pessoa ou
entidade para a qual foi endereçada. Se você a recebeu indevidamente, por favor, elimine-a e informe o equívoco
ao emitente imediatamente. O uso não autorizado do conteúdo da mensagem ou anexos é proibido e sujeita o
infrator às penalidades cabíveis.
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https://mail.google.com/mail/u/1?ik=fa5d1e25a4&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1635539781802249334&simpl=msg-f%3A1635539…
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