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ESCOLA MUNICIPAL

Obra de engenharia para construção de ESCOLA MUNICIPAL

DE ENSINO FUNDAMENTAL JACUNDÁ, Iocatizada na comunidade

Jacundá.
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JUSTIFICATIVA 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 necessário que o valor de uma obra ou de um serviço de Engenharia se

tenha uma verificaçáo do justo preço demanda, ou seja, uma complexa composição dê

custos para que se tenha propostas confiáveis.

Por essas explicações, as recentes Leis de Diretrizes orçamentárias (LDO)

adota tabelas referenciadas, como por exemplo, slNAP|, SEDOP, ORSE e SICRO com

a Íinalidade de orientar a obtenção do custo global de obras e serviços de Engenharia.

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

atualizada dos custos (unitário e global), tem como 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 Composição de Custos de

materiais, serviços e equipamentos, orçamento Analítico, cronograma Físico-

Financeiro e Composiçáo do BDI e deverá ser assinado por profissional habilitado.

A exigência inserida no artigo 60, lX, "f', artigo 70, § 2" da Lei Federal no 8'666,

de 1933, artigo 15, inciso Xll da lN no 2,de2008, bem como artigo 125 Lei Federal no

'12.465, de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO|2013'

o orçamento-base da licitação constitui um importante parâmetro para a

Administraçáo crmparar o custo estimado da contratação, veriÍicar os critérios de

aceitabilidade de preços, total e unitário.

Victor Freire
Engenheiío Clvil

cREA 1518Gr61-"?-8
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VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

Engenheiro Civil CREA- PA No 15í867689-8



Painef embutir quadrado 22}mm 18w LED 6.S@K BLUMENAI_ RS 3O,OO

Painel embutir quadrado 24w LED 6.SOOK BLUMENAL _ RS 50,(n
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LG MATERIATS ELÉTRICOS
L COMES DA SITVA COMÉRC IO EIRELI.EPPUNPJ:07 .987.907/0007_68 - Insc. Est.: 1S.2S3.332-0

oRÇAMENTO
CLIENTE: ENG. VICTOR FREIRE

QTDE DESCRrÇÃo

01 PAINEL tED OUROLUX EMB .24W QD
01 PAINEL LED OUROTUXEMB. lBW QD

VLR UNT VLR TO'IAL

48,50

29,oo 29,00

,504B

L)hs: Menor valor que conseguimos fazex à rrista no dinheiro ou no Débito
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