
 
 

 

           
 

PROPOSTA PARA PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES  
Arquiteta______________ CAU _________  

 
                                                                                             

Cliente: XXXXX 
 

                      
 
Obra:  
Data:  

 
ORÇAMENTO PARA PROJETO DE INTERIORES 
 

Proposta para elaboração de Projeto de Arquitetura & Interiores para 
apartamento de ________m²  situado em Porto Alegre. 

 
 
1. OBJETIVO DO TRABALHO 

 
Constitui o objeto da presente proposta de prestação de serviços o 

desenvolvimento de projeto de detalhamento & arquitetura de interiores para 
apartamento. Este trabalho terá as etapas definidas para que seja realizado 
da forma mais pratica permitindo que sua aplicação seja concisa e efetiva. 
 
2. ESCOPO DO TRABALHO 

 
ETAPA 001 
 

ü Desenvolvimento de ideias, 

ü Visita ao apartamento para medições & fotos; 

ü Reunião de Briefing & Necessidades; 

ü Opções de Novo Layout; 

ü Imagens Ilustrativas dos ambientes para visualização de novo projeto;  

 

 

ETAPA 002 

ü Layout Final; 

ü Imagens Finais ilustrativas; 

ü Escolha de mobiliário; 

ü Escolha de Revestimentos; 

ü Detalhamento de Obra; 

ü Detalhamento de mobiliário; 

ü Definição de Luminárias e Complementos. 



 
 

 

ü Projeto de Iluminação, Marcações Elétrica/Hidráulica - alterações conforme 

necessidade. 

• Projeto A/C necessário contratação de terceiros  

• Serão feitas todas as marcações dos complementares, caso necessário projeto 

complementar deverá ser contrato  

 
3. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
3.1. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Levantamento das necessidades e definições dos elementos com o cliente  

[Reunião de Briefing + Escolha de Estilos] 

3.2. PROJETO + ORÇAMENTO 

Desenvolvimento de Projeto + Orçamento Estimado 

[Reunião para apresentação de planta baixa com Layout + orçamento 

Estimado] 

3.3. DETALHAMENTO  

Detalhamento Executivo  

[Assim que definido o Layout será feito a escolha de todos os itens, compra 

dos revestimentos para depois fazer o detalhamento] 

Necessária reunião para escolha de acabamentos / Detalhes 

3.4. ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

Serão fornecidos os elementos gráficos contendo todas as informações 

necessárias para execução do projeto e gerenciamento/acompanhamento do 

andamento. 

[O escritório acompanhará o andamento da obra, a execução deve ser feita 

pela equipe contratada para executar a parte civil]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. HONORÁRIOS 
4.1. PROJETO APARTAMENTO  

 
ETAPA 001 - PROJETO 
Para elaboração dos serviços descritos nossos honorários serão de 

                                                   R$ _______ 
 

Corresponde a R$ _______/m² considerando ______ m² de área a ser projetada.** base de origem 
de cálculo corresponde a 0,10% índice sinduscon R016A. 

 

 
 

 
4.2. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO              R$ ________/mensal  

 
4.3. MONTAGEM DECORAÇÃO      R$ _______  

COMPRA E ESCOLHA DE TODOS OS ITENS DE DECORAÇÃO PARA OS AMBIENTES 

TOTAL GLOBAL CONTEMPLANDO __ MESES DE OBRA: R$ ________ 

Forma de pagamento:  

ü PROJETO  

Entrada ___% + __x R_______ 

Entrada + pagamento dia ____ todo mês! 

5. ITENS QUE NÃO FAZEM PARTE DO NOSSO ESCOPO 
 

ü Taxas 

ü Entregas 

ü Viagens 

ü Pagamento de Fornecedores 

6. ENTREGA DOCUMENTOS 

Arquivos Eletrônicos. 

Porto Alegre, ___  de ______  20___-- 

Contratante: 

__________________________   

Contratada: 

__________________________ 

 

Nome do cliente! 

 

Nome do Arquiteto 



 
 

 

  


