
 

 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

TERMOS DE CONTRATAÇÃO  

 

1. Proposta correspondente a: PROJETO BÁSICO – DESIGN DE INTERIORES 

 

 Este produto é um pacote de projeto básico, onde o consumidor receberá as 

imagens do design de interiores da área contratada. 

 Projeto online, todo o contato cliente empresa se dá via canais de 

comunicação online.  

 

1.1. EM 2 ETAPAS  

 

1.1.1.Preliminares 

Nesta etapa iremos entender o espaço físico e como vocês gostariam de 

utilizá-lo. 

Pacote de trabalho da etapa: 

 Desenho da Planta com as informações fornecidas pelo cliente; 

 Briefing do projeto através de formulários on line. 

 

1.1.2.Ante Projeto 

Esta etapa deverá apresentar a síntese das formulações feitas na etapa anterior, 

com apresentação de perspectivas e plantas baixas, com distribuição do mobiliário 

para perfeita avaliação funcional e plástica do projeto.  

 

Pacote de trabalho da etapa: 

 Planta baixa mobiliada; 

 Perspectivas 3d foto-realísticas. 

 

2. HONORÁRIOS 

 

2.1. Projeto de arquitetura de interiores contendo os itens acima (1.1.1 a 1.1.2). 

 

R$ 35,00/m² 

Contratação mínima de 15m²  

 

Exemplo: 

Área de projeto contratada (APC) = 66 m² 

Valor Total (APC x 35,00)= R$2.310,00 

Nota Importante: caso seja verificado que a área de projeto contratada pelo cliente é inferior a 

área de solicitação do projeto (medidos segundo a planta enviada pelo cliente), o cliente 

deverá pagar a diferença para que o projeto avance do item 1.1.1 para o item 1.1.2 (de 

preliminares para Ante Projeto). Caso o cliente opte em não pagar o acréscimo, será retirada 

uma parte do projeto ou ele pode receber 50% do valor pago de volta.  

 

3. FORMA DE PAGAMENTO 

 

 À Vista no boleto 

 À vista no cartão de Crédito 

 Parcelado em até 12x no cartão de crédito (com acréscimos). 

 

  



 

 

4. Escopo de projeto 

Itens Inclusos 

 planta baixa dos ambientes contratados  

 imagens foto-realísticas dos ambientes 

 contato através de plataforma digital 

 Esta incluso 1 (uma) alteração/revisão de projeto caso o cliente ache 

necessário 

 projeto personalizado dos ambientes contratados do imóvel  

 

Itens não inclusos 

 Medição do imóvel no local 

 Reuniões presenciais 

 Orçamento dos itens de projeto 

 Despesas relativas a plotagens, maquetes físicas, cópias heliográficas ou 

qualquer outro item não descrito nesta proposta serão de responsabilidade 

financeira do cliente. 

 Qualquer outro item não incluso na proposta 

 

Itens a serem fornecidos pelo cliente - Premissas 

 Planta baixa do apartamento com medidas  

 fotos do ambiente (caso seja possível) 

 medidas e fotos dos móveis que queira reaproveitar 

 briefing preenchido com detalhes de como você quer seu projeto. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.1. Os serviços serão dirigidos pela SOL - Personal Architecture (CAU-RS 15335-4).  

5.2. Caso haja necessidade de projetos complementares, tais como projetos de 

reforços estruturais, laudos técnicos, ou qualquer projeto, que não o 

arquitetônico, serão de responsabilidade financeira do cliente. 

5.3. Esta incluso 1 (uma) revisão/alteração de projeto se solicitado pelo cliente. 

Revisões/Alterações adicionais serão cobradas a parte e terão o valor de 

R$10,00 por m² por cada revisão com as mesmas condições de pagamento 

descritas no item 3 desta proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol Personal Architecture (nome fantasia) 

CNPJ. 13.816.787/0001-06 

Razão Social: Sólido arquitetura e planejamento sociedade simples LTDA. 


