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Comprasnet vai integrar robô da CGU que varre licitações

Luís Osvaldo Grossmann ... 05/08/2021 ... Convergência Digital

A robô Alice, usada pela Controladoria Geral da União para varrer as compras governamentais em
busca de irregularidades, será integrada diretamente à nova versão portal de compras públicas, o
Comprasnet 4.0.

Um Acordo de Cooperação Técnica foi firmado entre a CGU e a Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia “para a integração do Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet 4.0) com a
ferramenta automatizada e inteligente chamada Alice (Analisador de Licitações, Contratos e Editais),
robô da Controladoria-Geral da União”.

A Alice faz a varredura diária de licitações e editais em busca de brechas para irregularidades e
apresenta trilhas de auditoria que revelam à CGU possíveis problemas nos processos de contratação
pública. Segundo a Seges/ME, a ideia é que a ferramenta seja acessada durante os processos de
compras. 

“A integração possibilita controle preventivo para que, no momento da instrução na fase interna do
planejamento da contratação, essas trilhas de auditoria possam sinalizar pontos de atenção para o
agente de contratação. Assim, será possível melhorar a qualidade das compras e diminuir a
possibilidade de fraudes antes da publicação da licitação”, diz a secretaria de gestão. 
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