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JUSTTFTCATIVA DE PREçOS

ESCOLA MUNICIPAL

Obra de engenharia para construção de ESCOLA MUNICIPAL

DE ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DO SABER,localizada na

comunidade São Francisco.
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DIRETORIA TECNICA

JUSTIFICATTVA DE PREÇOS

A pesquisa de mercado funciona da seguinte forma' pesquisar de acordo com

seus elementos técnicos, as quantidades de materiais' equipamentos e serviços' e isso

serve para estimar o custo da contratação' É necessária a realização de pesquisa

mediante consulta a, pelo menos três empresas do ramo'

Então é nêcessário que o varor de uma obra ou de um serviço de Engenhâria sê

tênha uma veriÍicação do justo preço demanda' ou seja' uma complexa composiÇáo de

custos para que se tenha propostas conÍiáveis'

Poressasexplicaçôes'asrecentesLeisdeDiretrizesOrçamentárias(LDO)

adota tabelas referenciadas' como por exemplo' SINAPI' SEDOP' ORSE e SICRO com

a finalidade de orientar a obtençáo do custo global de obras e serviços de Engenharia'

As propostas de um certame licitatório de obras públicas presumam que a estimativa

atuarizada dos custos (unitário e grobar), tem crmo parâmetro a Planilha sEDoP'

O orçamento detalhado é uma etapa fundamental para a realização de uma obra

ou serviço de Engenharia No referido orçamento constará a Composi$o de Custos de

materiais, serviços e equipamentos' Orçamento Analítico' Cronograma Físico-

Financeiro e composição do BDr e deverá ser assinado por profissional habilitado'

A exigência inserida no artigo 6o, rx, .f,, artigo 70, s 20 da Lei Federal no 8 666'

de 1933, artigo 15, inciso Xll da lN no 2' de 2008' bem como artigo 125 Lei Federal no

12.465,de201'l,LeideDiretrizesOrçamentárias-LDO/2013'

O orçamento-base da licitação constitui um importante parâmetro qata a

Administraçãocompararocustoestimadodacontratação,veriÍcaroscritériosde

aceitabilidade de preços' total e unitário
Victor Freire
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Painel embutir quadrado 220mm 1gw LED 6.5OOK BIUMENAI _ RS 30,00

Painelembutir quadrado 24w LED 6.500K BLUMENAL_ RS 50,00
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TRÂVESSA TREZE DE MAIO 1268 3518{138

Borrr poro voce, born poro o ploneto
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LG MATunntss lÉrRtcos

L GOME
CNPI:07

S DA SILVA

.987.9071 0001-68
COMÉRCIO

Insc' Est': 15
EIRELI-EPP

.253.332-0

oRÇAMENTO

t. Li EN'1' E : EN G' VICTOR FRETRE

QTDE
DESCRI ÇÃo

01 PAINEL LED OUROLUX EMB. z4W QD

INEL LED OURO LUX EMB.18W QD

VLR UNTi út R roral

48,50

29,00

-- +g,50

29,00

01 PA

Llbs: Menor valor que conseguimos fazer' à vista no dinheiro ou no Débito
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r;,ur Ldivaldo de Paiva Macêdo' Ns23 6 - Belavista - Fone (93) 3518-1566 - Cep:68180-240 - ltâituba-Para
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