MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Unidade de Auditoria Interna
DESPACHO Nº 005/2021/AUDIN
São Luís, 24 de fevereiro de 2021.
À Direção Geral do IFMA - Campus Caxias
ASSUNTO: Notificação da Controladoria Geral da União (CGU). Alerta de Software de controle
ALICE. Pregão Eletrônico SRP nº. 01/2021/UASG – 158456 (IFMA/Campus Caxias). Controle
Preventivo.
1. Cuida-se de ação preventiva emitida pela Controladoria Geral da União (CGU),
mediante “disparo de alerta” do software de controle preventivo - ALICE, acerca do Pregão
Eletrônico SRP nº 01/2021 (UASG 158456 – IFMA/Campus Caxias), que trata da escolha da
proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos/materiais permanentes, a fim de
equipar Laboratório de Sanidade e Reprodução Animal e Ambulatório do Serviço Veterinário do
IFMA/Campus Caxias e demais participantes - Valor estimado de R$ 374.710,81 – Data de
abertura: 23.02.2021 (às 10:00h).
1.1. Considerando o alerta do software de controle preventivo – ALICE em
09.02.2021;
1.2. Considerando a emissão da Nota Técnica nº 001/2021 – AUDIN em 10.02.2021;
1.3. Considerando a manifestação da Coordenadoria de Licitação, Compras e
Contratos do IFMA/Campus Caxias, em 19.02.2021, no qual foram relatadas as principais ações
de revisão dos termos do edital objeto de alerta do ALICE, objetivando identificar, mitigar e
evitar riscos, entre as quais a suspensão preventiva do certame, conforme figura abaixo;
Figura 01 – Aviso de evento de suspensão (PE SRP nº 01/2021 – IFMA/Campus Caxias)

2. Esta unidade de auditoria interna orienta pelo seguimento da contratação
pleiteada, caso ainda seja de interesse da unidade, não deixando o Campus de publicar no portal
do IFMA (Seção de Licitações) toda documentação relacionada ao processo licitatório ora citado.
3. Por fim, orientamos também que os próximos relatórios de manifestação de
ações tomadas sejam assinados por parte de toda equipe responsável planejamento da contratação
e também gestores da unidade.
4. Cabe informar, que o presente certame pode ser objeto de nova crítica do
software ALICE ou ações de órgãos de controle (CGU e TCU). Dessa forma, caso surjam novas
solicitações por parte desses órgãos, tais demandas serão comunicadas a unidade auditada.

