ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
C ÂM AR A M U N I C I P AL D E A L V O R AD A

ATA DA SESSÃO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N.º
001/2017, objetivando a contratação de empresa de prestação de serviços de engenharia, com
fornecimento de materiais, para 3ª etapa da construção do prédio da nova sede do Poder
Legislativo, localizado na Rua Contabilista Victor Brum, nº 22, em Alvorada (RS). Aos quatro (04)
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na sede da Câmara Municipal de Vereadores
de Alvorada, situada na Av. Presidente Getúlio Vargas nº 2266, 2º andar, Alvorada/RS, a
Comissão de Licitações nomeada através da Portaria nº 117/2017, de 13 de março de 2017,
presidida pelo sr. Rodrigo Roxo e seus membros Luana Fagundes Rodrigues e Neemias Costa
Ramos, reuniu-se com a finalidade de deliberar sobre questionamento da empresa FATOR
ENGENHARIA que apontou uma série de inconformidades com itens que não constam na
planilha de custos, sendo necessária a correção da metragem dos materiais em algumas
planilhas; itens discrepantes no memorial descritivo; custo de material e mão de obra ausentes
em outras planilhas; apontou ainda, a necessidade de correção dos quantitativos, descritivos e
valores em vários itens; inconsistência de informação entre itens; necessidade de corrigir o
projeto em determinados aspectos. Apontou também que as informações do memorial são
diferentes do projeto que por sua vez são diversos da planilha orçamentária. Diante de tais
apontamentos chega-se à conclusão que a correção dos memoriais descritivos, projetos e
planilhas orçamentárias, alteram o custo final da obra, provavelmente, sendo necessário corrigir
o Termo de Referência. Assim sendo, considerando que os apontamentos envolvem
conhecimento técnico, próprio da área de engenharia, à unanimidade, esta Comissão decidiu
pelo cancelamento do processo licitatório. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
sessão, cuja ata depois de lida e aprovada vai assinada por todos os membros.
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