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DIRETORIA TECNICA

JUSTTFTCATTVA DE PREçOS

ESCOLA MUNICIPAL

Obra de engenharia para construção de ESCOLA MUNICIPAL

DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES,localizada na

comunidade Novo Horizonte.
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JUSTIFICATIVA DE PREçOS

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

seus erementos técnicos, as quantidades de materiais, equipamentos e serviços, e isso

serve para estimar o custo da contrataçáo. É necessária a rearizaçâo de pesquisa

mediante consulta a, pelo menos três empresas do ramo'

Entáo é necessário que o valor de uma obra ou de um serviço de Engenharia se

tenha uma verificaçâo do justo preço demanda' ou seja' uma complexa composição de

custos para que se tenha propostas conÍiáveis'

Por essas explicaçôes, as recentes Leis de Diretrizes Orgmentárias (LDO)

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

a Ínalidade de orientar a obtençáo do custo global de obras e serviços de Engenharia.

Aspropostasdeumcertamelicitatóriodeobraspúblicaspresumamqueaestimativa

atualizada dos custos (unitário e global)' tem como parâmetro a Planilha SEDOP'

O orçamento detalhado é uma etapa Íundamental para a tealização de uma obra

ouserviçodeEngenharia.NoreferidoorçamentoconstaráaComposiçãodeCustosde

materiais,serviçoseequipamentos'OrçamentoAnalítico'CronogramaFísico-

Financeiro e Composição do BDI e deverá ser assinado por profissional habilitado'

A exigência inserida no artigo 60' IX' "f" artigo 70' § 20 da Lei Federal no 8 666'

de1933,artigo15,incisoXlldalNno2'dez}Ol'bemcomoartigol25LeiFederalno

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

O orçamento-base da licitaçáo constitui um importante parâmetro paa a

Administraçãocompararocustoestimadodacontratação'verificaroscritériosde

aceitabilidade de preços, total e unitário'
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VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

Engenhei ro Civil CREA- PA N'151867689'8



Painel embutir quadrado 220mm 18w LED 6'500K BLUMENAL- RS 30'00

Painel embutir quadrado 24w LED 6'5ooK BLUMENAL- RS 50'00
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LG MATERIA IS ELÉTRICOS

t GOMES DA SITVA COMÉRCIO EIRELI.EPP

CNPJ:07.987 .901/0001'68 - Insc' Est': 15 .253.332-0

oRçAMENTO
CLIENTE: ENG. VICTOR FREIRE

Obs: Menor valor que conseguim os fazer'à vista no dinheiro ou no Débito

Too*is oluvl courncn Eaffi PI'
L G TAIEPJÂIS ELETilCO§
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VLR TOTALVLR UNTDESCRI ÇÃ0QTDE
48,5048,50iruurl LED ouRolux EMB. 24W QD01
29,OO29,OO

PAINET tED OUROíux nMs. 1Bw QD01
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: .; :{ATERIAIS ELÉTRICOS
I, ,.,.,IViES I]A SILVA COMÉRCIO EIRELI.EPP
{iNPf : 07.987.901/0001-68 - Insc. Est.: 15.253.332-0

oRÇAMENTO

QTDE

í.l,lllNTE: ENG. VICTOR FREIRE

DESCRIÇÃO VLR UNT

1, i j',11Ní:L LED OUROTUX EMB.24W QD 48,50

.,.i I}AINEI, LED OUROTUX EMB. 1BW QD 29,OO

r tlrs Nienor valor que conseguimos fazer, à üsta no dinheiro ou no Débrto

VLR TOTAL

48,50

29,00
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