DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
FASE INTERNA DE LICITAÇÃO URBEL _)0+3
1. INFORMAÇÕES GERAIS
N.º PLANO DE OBRAS

0428:DV-U-URB-11

PROCESSO

01-041.728/21-06

N.º LICITAÇÃO

Urbel/Smobi PE 008/2021

OBJETO DA LICITAÇÃO (Conforme descrito no Projeto Básico ou Termo de Referencia)

Execução de serviços de levantamentos planialtimétricos cadastrais, com utilização da tecnologia “Laser
Scanner” (Terrestre) e outras, em áreas de empreendimentos aprovados no Programa Orçamento Participativo
(OP) 2015/2016, para as Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social do Município de Belo Horizonte.

2. DECLARAÇÃO I

Declaro (amos) que:



o cronograma físico foi elaborado garantindo a representação do desenvolvimento dos serviços a serem
executados ao longo do tempo de duração do contrato, em cada período. Foi elaborado com prazo estimado,
mas adequado à completa execução dos serviços, podendo ser alterado desde que devidamente justificado.
Para licitações de obras:
os quantitativos foram levantados conforme os projetos de engenharia aprovados para a execução do objeto
desta licitação, pela empresa projetista, conforme ART

;

os quantitativos foram levantados conforme os projetos de engenharia aprovados para a execução do objeto
desta licitação;

Para demais objeto de licitação:
✔

os quantitativos foram levantados conforme o objeto desta licitação e suas especificações, de forma a garantir
sua adequada execução;

NOME

CARGO

HELEN JOSIANE MOURA DE SOUSA BELO

CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS

ASSINATURA

MATRÍCULA

000638-2
NOME

CARGO

ASSINATURA

MATRÍCULA

DATA

24/06/2021
DATA

3. DECLARAÇÃO II

Declaro (amos) que:



o cronograma físico-financeiro foi elaborado a partir da estimativa de prazo para a execução dos serviços,
realizada pela área técnica, apresentando o respectivo valor financeiro a ser despendido;



o valor orçado foi fundamentado nos quantitativos de serviços e fornecimentos previamente elaborados, sendo
compatíveis com os preços de mercado, incorporados pelos custos diretos e indiretos necessários à execução
do objeto conforme modo, tempo e locais indicados.
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NOME

CARGO

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

SUP. LEVANTAMENTO CUSTOS

ASSINATURA

MATRÍCULA

000358-1
NOME

CARGO

ASSINATURA

MATRÍCULA

DATA

24/06/2021
DATA

$/38%

