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Proposta Comercial 



  Etapa 1: Capacitação no Software Base, Elaboração de um 

Template Inicial, Projeto Piloto e Consultorias. 

1.1 - Capacitação no software Autodesk Revit   

Descritivo: Capacitar todos os membros da equipe na ferramenta Revit para a elaboração de 

projetos arquitetônicos, assim como para a preparação dos quantitativos. Embora o objetivo 

inicial seja capacitar os envolvidos no processo Arquitetônico do Revit, seria de grande valia 

que ao menos um membro do departamento de Orçamento acompanhe a capacitação para 

poder orientar como a informação final deve ser entregue.    

Carga Horária: 40 horas considerando turma com até 10 pessoas (recomendado 06 pessoas). 

Mais alunos pode implicar em necessidade de tempo extra para que todos consigam absorver 

o conteúdo igualmente.

Adendo: Todo o treinamento será ministrado utilizando como base um projeto arquitetônico 

da AMAUC com a finalidade de simular o cotidiano.    

1.2 – Elaboração de um Template e Projeto Piloto  

Descritivo: Iniciar um projeto piloto com o conteúdo adquirido na capacitação. Durante este 

período pequenas consultorias podem ocorrer, com a finalidade de sanar dúvidas e 

problemas. É neste estágio onde a AMAUC iniciará a criação do Template com base nas 

necessidades que vierem a surgir no projeto piloto. Durante este período haverá um 

acompanhamento online quinzenal ou até mesmo semanal, se assim for decidido com a 

AMAUC para avaliar o progresso e discutir metodologias empregadas. É importante ressaltar 

que nesta etapa a empresa precisa disponibilizar o tempo necessário (o recomendado seria 

no mínimo uma hora por dia) para que os envolvidos possam utilizar o software nesse projeto 

piloto.    

Tempo de duração: 3 a 6 meses (varia em acordo com a disponibilidade da empresa)  

Carga Horária Contratada Estimada: 14 horas online para as reuniões quinzenais ou semanais 

(considera-se 1 hora por reunião).  



1.3 – Consultorias Adicionais 

Descritivo: Uma vez que o projeto piloto tenha sido elaborado e parte das dúvidas tenham 

sido sanadas, nesta etapa a AMAUC já está orientada a iniciar novos projetos. Todavia é 

importante ressaltar que novas necessidades podem surgir o que torna o acompanhamento 

ainda bastante importante. Nesta etapa mantém-se o acompanhamento Online mas agora 

em escala reduzida. As reuniões online para avaliação passam a ser mensais e as consultorias 

para o conteúdo já ministrado tronam-se mais raras. O que difere esta etapa da anterior é 

que a AMAUC agora não trabalha mais em um ambiente controlado (projeto piloto), mas sim 

em projetos em andamento.    

Tempo de Duração: 1 a 2 meses. 

Carga Horária Contratada Estimada: 6 horas para as reuniões online para verificação do 

andamento. (1 hora por reunião)  

1.4 – Capacitação no software Infraworks  

Descritivo: Capacitar os membros da equipe no software Infraworks, por meio do 

gerenciamento de modelos de infraestrutura de grande escala criados a partir de fontes de 

dados existentes, gerando rapidamente conceitos iniciais do projeto no contexto e criando 

com facilidade visualizações de alto impacto das propostas de projetos. 

Carga Horária: 20 horas considerando turma com até 10 pessoas (recomendado 06 pessoas). 

Mais alunos pode implicar em necessidade de tempo extra para que todos consigam absorver 

o conteúdo igualmente.

1.5 – Consultoria  

Descritivo: Acompanhamento para eventuais dúvidas e problemas relacionadas ao uso das 

ferramentas. Neste acompanhamento está previsto auxílio consultivo no desenvolvimento de 

Templates, metodologias e cálculos específicos.  

Tempo de Duração: 1 a 2 meses. 

Carga Horária Contratada Estimada: 6 horas para as reuniões online para verificação do 

andamento. (1 hora por reunião)  



Datas:

Descritivo: Deixamos agendado as capacitações, porem as consultorias ficam em aberto, 
visto que demanda da necessidade dos usuários.

1.1 - Capacitação no software Autodesk Revit: 09-13 de setembro.

1.4 – Capacitação no software Infraworks: entre dia 04-08 de novembro, falta definir 
os dias exatos, visto que são 2 dias e meio de treinamento.

As consultorias serão agendadas na sequência das capacitações. 

Valores:
Etapa 1: Capacitação no Software Base, Elaboração de um Template Inicial, Projeto 
Piloto e Consultorias: 86 horas, custo de R$18.871,00 em 7x sem juros.

Descritivo: Nos valores estão incluídas as despesas de deslocamento, alimentação e 
estadia das capacitações de Revit e Infraworks, as quais serão realizadas presencialmente.
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DADOS PARA FATURAMENTO 
Virtual Automação Ltda. 
Rua: Padre Kolb, 1.312   
Bairro: Bucarein    
CEP: 89202-350 – Joinville – SC 
Fone: 47–3205 0928  
CNPJ: 00.250.388/0001-89 
IE: 252.960.815 

AUTORIZAÇÃO 
Autorizamos a Virtual Automação por minha ordem e responsabilidade de pagamento, a faturar os             
produtos cotados nesta proposta. 

 

Informações para compra 
VALOR:  DATA:  

EMPRESA:    

NOME:    

FONE:    

E-MAIL:    

CIDADE:  ESTADO:  CEP:  

ENDEREÇO:  BAIRRO:  

CNPJ/CPF:  I.E:  

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO    

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS: 

 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL COM CARIMBO: 

Ass.: 




