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PARECERPARECER

A Comissão de Licitação

Ref.: A anál i se  das plani lhas orçamentárias sobre  a proposta da empresa CBA CONSTRUÇÕES LTDA -  RDCA anál i se  das plani lhas orçamentárias sobre  a proposta da empresa CBA CONSTRUÇÕES LTDA -  RDC

ELETRÔNICO n° 06/2020 – REITORIA)ELETRÔNICO n° 06/2020 – REITORIA)

            Eu, Janaína Anne Mota Melo, matrícula Nº 2276239, técnica em edificações do quadro permanente deste órgão,

relato que, após análise das planilhas orçamentárias da proposta da empresa CBA CONSTRUÇÕES LTDA, concorrente no

certame regime diferenciado – RDC eletrônico nº 06/2020 – Reitoria, referente à execução de  serviçosexecução de  serviços

de  construção de  uma quadra pol iespor va na unidade do Campus Itaporanga – IFPBde construção de  uma quadra pol iespor va na unidade do Campus Itaporanga – IFPB , ,  foi verificado que os

itens da planilha orçamentária não apresentam o desconto linear, portanto, está em desacordo com o que estabelece o

item 7.5.4 do edital.
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NOSSA MISSÃO:NOSSA MISSÃO:Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanís ca em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da

Extensão, na perspec va de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa,

sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.
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