
 

 

MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS 
 
Quadro estimativo de preços propostos nas cotações apresentadas pelas empresas para fornecimento e instalação de sistema de acesso por meio de leitura 
facial para o 9º e 11º Andares da Sede do CAU/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
Com base nos custos para execução do objeto/serviço da contratação, definidos por meio de parâmetros de aferição do melhor preço na forma estabelecida 
no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21 e em atendimento à IN nº 65/2021, relacionamos abaixo a média dos preços encontrados.  
 

EMPRESA 
CNPJ 

Shelter Segurança 
Eletrônica e 
Automação 

11.059.550/0001-00 

Eletricom 
Manutenção 
Especializada  

- 

TI Telecom e 
Informática 

13.613.940/0001-06 
VALOR MÉDIO 

ESTIMADO 

DATA 07/06/2022 21/06/2022 17/06/2022 

VALOR TOTAL R$ 9.930,80 R$ 11.600,00 R$ 12.000,00 R$ 11.176,93 

 

Fonte (s) Utilizada (s) 

X PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas 

X Contratações similares feitas pela Administração Pública 

 Utilização de dados de pesquisa pública em mídia especializada (Banco de Preços) 

X Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores 

 Pesquisa na base nacional de Notas Fiscais Eletrônicas 

 
 

Conforme demonstrativos acima, o valor médio a ser tomado como modelo para elaboração do Termo de Referência é o que segue: 

 

R$ 11.176,93 (onze mil, cento e setenta e seis reais e noventa e três centavos) 

 

Belo Horizonte, 25 de julho de 2022. 

 

 

Reinaldo Antero de Jesus Júnior 
Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG 



 

 

NOTA 1 - PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas 
 

Houve pesquisa de processos que mantivesse consonância com a dispensa em questão, mas não foram encontrados resultados correlacionados.  

 

O resultado encontrado da Câmara do município de Matinhos é de equipamentos de informática – tablete com reconhecimento facial. 

 

 



 

 

NOTA 2 - Contratações similares feitas pela Administração Pública 
 

Também na busca de contratações similares não encontramos correspondências exatas. O mais próximo encontrado foram processos de aquisição de fechaduras 
eletrônicas que ainda estão muito distantes do sistema do presente processo. 
 

 


