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ATA INTERNA ANÁLISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

(DILIGENCIAS) 
 
 

 
TOMADA DE PREÇO N.º 007/2020 

 
PROCESSO N.º 00279.11.07.611.2020 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção da Praça e 

Quadra de Sucupió de Abrantes, no distrito de Abrantes, do município de 
Camaçari - BA. 

 
 
  

Quanto as Proposta de Preços das licitantes relacionadas abaixo,deverão 
atender as diligências solicitadas, efetuando as correções necessárias, 
conforme exigido no Edital de convocação. 

 
 

1.1. A empresa NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA: 
Não apresentou na Planilha orçamentária, preços unitários e totais com 
regra de arredondamento, acarretando valores divergentes (ACRESCIMOS) 
nos itens 5.3.4; 5.5.5; 5.7.4; 5.8.4; 5.9.4 e 5.10.4.Havendo correção dos 
erros, a proposta será considerada classificada. 
 
NOTA:11.3.4 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas 
planilhas apresentadas, a Comissão procederá à diligência para que a licitante 
efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços unitários e os 
quantitativos da planilha, passando a ter validade o resultado após a correção.  
 
 
 

1.2. A empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI: 
Não apresentou na Planilha orçamentária, preços totais com regra de 
arredondamento, acarretando valores divergentes (ACRESCIMOS) nos itens 
3.3.2; 3.3.3; 4.2.2.2; 4.2.2.3 e 5.2.2.Havendo correção dos erros, a 
proposta será considerada classificada. 
 
NOTA:11.3.4 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas 
planilhas apresentada, a Comissão procederá à diligência para que a licitante 
efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços unitários e os 
quantitativos da planilha, passando a ter validade o resultado após a correção.  
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1.3. A empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA: 

Não apresentou na Planilha orçamentaria, preços unitários com regra de 
arredondamento, acarretando valores divergentes nos itens da planilha, 
conforme solicitado no Item 11.3.10 alínea "a", do edital de 
convocação.Havendo correção dos erros, a proposta será considerada 
classificada. 
 
NOTA:11.3.4 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas 
planilhas apresentadas, a Comissão procederá à diligência para que a licitante 
efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços unitários e os 
quantitativos da planilha, passando a ter validade o resultado após a correção.  
 

 

 

. Camaçari-Ba, 26 de agosto de 2020. 
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