
 
 

  

   

     
  

         

         

  

         

  

          

          

  

        

      

  

         

         

         

         

         

         

         

          

  

         

         

         

         

         

  

         



 



  


12/12/2017 1 de 1

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Planilha de serviços, unidades, quantidades, preços unitários, totalizada por etapas,
 discriminando os serviços da sua reforma e ou decoração
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ORÇAMENTO SINTÉTICO

Quadro de valores da reforma por etapa e seus pesos e valor por m² em relação a área que irá reformar e ou decorar. 
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CURVA ABC

Relação decrescente de serviços mais signi�cativos (mais caros) da sua reforma e ou decoração.


