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ITEM ITEM DE ANÁLISE / RECOMENDAÇÃO CONCLUSÃO

1

Elaborar justificativa quanto a obrigatoriedade da visita técnica, caso seja imprescindível, acostando-a ao

processo, como também, estabelecer prazo adequado para o licitante elaborar e/ou adequar sua proposta

orçamentária após a visita técnica.

Recomendação parcialmente atendida. O GAPE apresentou as

justificativas pela exigência da visita técnica; todavia não estabeleceu

prazo adequado para os Licitantes que eventualmente efetuassem a visita

no local da obra nos últimos dias e necessitassem ajustar suas propostas,

caso necessário.

2

Acostar justificativa quanto a exigência de comprovação de qualificação técnico-operacional por meio de

apenas um único atestado, caso seja imprescindível, bem como alterar o item 10.4.2.1 do edital cujo texto

diverge da exigência. Caso contrário, alterar a alínea “a” do subitem 10.4.2 retirando a obrigatoriedade da

comprovação por meio de único atestado. 

Recomendação atendida.

3
Alterar o cronograma físico-financeiro que se refere ao item Administração de Obras / Serviços Técnicos

(Administração Local) com previsão de desembolso proporcional à execução financeira dos serviços;
Recomendação atendida.

4
Incluir os itens de Mobilização e Desmobilização na planilha orçamentária, caso a GAPE entenda não

haver necessidade, acostar justificativa ao processo;
Recomendação atendida.

5

Esclarecer as indagações expostas no item 5 do tópico “Constatações” no que diz respeito:

1. Ao fornecimento de energia elétrica,

2. As despesas com água potável,

3. A manutenção do acesso ao CIR-Itaquitinga,

4. A disponibilidade de transporte público.

Recomendação parcialmente atendida. O GAPE esclareceu os pontos

referentes ao fornecimento de energia elétrica e à manutenção do acesso

ao local da obra; todavia não restou claro os questionamentos levantados

quanto à possibilidade de uso da água dos poços existentes no local para

execução dos serviços da obra, e à existência de oferta de transporte

público na circunvizinhança do CIR Itaquitinga. 
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UG AUDITADA: GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - GAPE

OBJETIVO: Avaliar preliminarmente a contratação dos serviços de Engenharia na atual unidade de regime semiaberto 1 (URSA-1) e nas unidades de apoio ao complexo do

Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga, em Itaquitinga/PE, com a finalidade de adequar a URSA-1 numa unidade de regime fechado, conforme Projeto

Executivo, constante das especificações e demais elementos técnicos, Projetos instalações elétricas, Hidrossanitárias, CFTV E ETE da adequação do Centro Integrado de

Ressocialização – 1ª ETAPA.


