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ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS 

 

ORÇAMENTO:  

Proposta para projeto de Arquitetura para Prefeitura Municipal de Porto Xavier. 

 

ÁREA A REFORMAR 

Descrição dos serviços para área de 140,00 m² aproximadamente. 

 Layout do ambiente demonstrado em planta, com dimensões e níveis para execução; 

 Formulação do layout do ambiente, prevendo os acessos de pedestres permitindo um bom 

funcionamento do local; 

 Acabamentos (incluem revestimentos de pisos e paredes, pintura com estudo de cores, etc.); 

 Vistas em 3D da edificação de forma ilustrativa; 

 Iluminação – de ambiente e paisagística; 

 Encaminhamento junto à prefeitura municipal; 

 Assinatura de RRT de projeto Arquitetônico, instalações elétricas, hidráulicas e estrutural; 

 Lançamento de implantação do projeto com dimensões e níveis; 

 Criação de espaço kids; 

 Remodelação de fachadas, alteração de aberturas; 

 Ampliação de banheiros e remodelação de cozinha; 

 Prolongamento de pé-direito; 

 Estudo de cobertura (telhado a vista e platibanda); 

 Adequação para acessibilidade; 

 Projeto de prevenção e combate a incêndio -PPCI; 

 Projeto de instalações hidrossanitárias; 

 Projeto elétrico; 

 Projeto estrutural. 

 

Valor: R$ 5.150,00 

 
 
ÁREA A CONSTRUIR 

Descrição dos serviços para área de 260,00 m² aproximadamente. 

 Layout do ambiente demonstrado em planta, com dimensões e níveis para execução; 

 Formulação do layout do ambiente, prevendo os acessos de pedestres permitindo um bom 

funcionamento do local; 

 Acabamentos – Indicação de piso; 
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 Vistas em 3D da edificação de forma ilustrativa; 

 Iluminação paisagística; 

 Lançamento de implantação do projeto com dimensões e níveis; 

 Locação de palco com cobertura; 

 Estudo de cobertura removível sobre deck; 

 Área coberta por pergolado; 

 Acessibilidade; 

 Locação de mesas para determinar quantidade de pessoas acolhidas no local; 

 Proposta de vegetação ligada ao projeto arquitetônico; 

 Tratamento de calçadas e definição de pisos; 

 

Valor: R$ 3.100,00 

 

 

ORÇAMENTOS GERAIS 

Descrição dos serviços para área de 400,00 m² aproximadamente. 

 Levantamento de quantitativos; 

 Determinação de valores gastos com mão de obra; 

 Planilha completa com orçamentos de materiais utilizados; 

 

Valor: R$ 1.500,00 

 

 

Valor total projetos: R$ 9.750,00  
              
             Forma de pagamento: À vista 5% de desconto R$ 9.262,00 
                                                      1+3x R$ 2.315,50 (a contar da data de aprovação do orçamento) 
 

 

Maiores informações pelo fone: 55 9 9638 7865 ou 55 9 9995 6893.  

 

Att.  

TAAF Design e Arquitetura 

 

 

 

Santo Ângelo, 11 de outubro de 2018. 

 

 


