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PROPOSTA N° 2021125-02 

awaengproj@gmail.com / https://awaengproj.negocio.site 
(61) 9 8165 27 50 
arq.wanessaandrade@gmail.com – (61) 9 8266 - 2096 

 

Brasília-DF, 25 de novembro de 2021 

Contratante: 

Parcelamento Verde - Setor Habitacional Estrada do Sol – BRASÍLIA/DF. 

A/C: Osvaldo (Síndico) 

Referente a regularização edilícia, elaboração de projetos e serviços de engenharia e 

arquitetura com finalidade de carta de Habite-se. 

 

Contratado: 

AWA SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS EIRELI 

CNPJ: 22.949.896/0001-92 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0773092400167 

Endereço: 

QUADRA QNG 15, Casa 29 

Taguatinga Norte - BRASILIA - DF - CEP: 72130-150 

Fone: (61)98165-2750 
Representante Legal: 

Wadisson S. Soares 

Engenheiro Civil – CREA: 28.349 / D-DF 

CPF: 710.670.001-00 / R.G.: 1.892.365 – SSP/DF 

Objeto: 

Conforme exposto em “live” por videoconferência as situações de cada lote no 

condomínio são bastante diversificadas. Não sendo possível definir uma solução única para 

todos, devendo ser analisado cada caso. Devido ao exposto iremos apresentar proposta para os 

seguintes serviços: 

• Projetos completos; 

• Aprovação e acompanhamento na CAP; 

• Laudo de integridade de edificação residencial unifamiliar. 

Estes são os serviços básicos que podemos oferecer até onde se tem informação, 

lembrando novamente que poderão surgir outros serviços que deverão ser analisados e 

valorizados conforme demanda. 

Produto(s): 

Irá variar conforme demanda do CONTRATANTE, segue abaixo alguns formatos e meios 

de entrega dos produtos 

• Projetos técnicos entregues em formatos digitais: RVT (3D), DWG e PDF; 

• Imagens da renderização foto realistas entregue em mídia digital formato JPG; 

• Planilha orçamentária entregue em arquivo digital formato XLSX; 

• ART de projeto, entregue em PDF assinada digitalmente. 

• Demais documentos como Laudos, Alvarás, etc... , entregue em PDF. 
 
Obs.: todos os arquivos serão entregues ao condomínio em mídia de armazenamento 

digital tipo “pendrive”, sistema de conexão com PC via USB 2.0 ou 3.0. 
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Valores: 

Os valores para execução dos serviços propostos são: 

Serviço Valor 

Projetos completos R$ 70,00 p/ m² 

Projetos completos – 3 contratos ou mais R$ 40,00 p/ m² 

Aprovação e acompanhamento na CAP R$ 3.600,00 

Aprovação e acompanhamento na CAP – 3 
contratos ou mais 

R$ 2.100,00 

Laudo de integridade de edificação 
residencial unifamiliar 

R$ 3.150,00 

Laudo de integridade de edificação 
residencial unifamiliar – 3 contratos ou mais 

R$ 1.800,00 

 

Forma de pagamento: 

A combinar conforme demanda do contratante. 

 

Dados bancários para pagamento: 

 Banco 260 - Nu Pagamentos S.A. 

Agência: 0001 

Conta: 65818933-2 

 

em nome de AWA ENGENHARIA & PROJETOS 

CNPJ: 22.949.896/0001-92 

(para TED alguns bancos somente aceitam quando 

colocado como CONTA POUPANÇA) 

Prazos: 

O prazo para execução do(s) serviço(s) proposto(s) é variável conforme a demanda do 

contratante de deverá ser analisado caso a caso. 

O prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de emissão. 

 

 

 

_______________________________ 
AWA Engenharia & Projetos 
CNPJ: 22.949.896/0001-92 
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