PROPOSTA DE ELABORAÇÃO
DE PROJETO DE PAISAGISMO

Cliente:

Belo Horizonte, .............................................................
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PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO

O objetivo da Vivo Plantas é transformar espaços e estimular os sentidos,
oportunizar com intervenções éticas e saudáveis, buscando entender os desejos e
necessidades do cliente, bem como contribuir para a preservação e a restauração da
biodiversidade de ecossistemas naturais.
O paisagismo é uma técnica artística aliada à sensibilidade e ao conhecimento,
que procura reconstituir a paisagem natural dentro de um cenário outrora modificado pelo
homem, portanto, o objetivo do projeto paisagístico é a integração do ser humano com a
natureza, por meio do equilíbrio do ambiente. Trata-se de um projeto de ajardinamento
com finalidade estética de tratamento da paisagem e compatível com as redes de
infraestrutura, drenagem e projetos estruturais, de segurança, circulação, acessibilidade e
conforto ambiental dos usuários.

1. OBJETIVO
Entregar uma proposta de elaboração de projeto de paisagismo para
............................, visando a composição paisagística das áreas comuns, privativas e
arborização viária.
2. ESTUDO PRELIMINAR
Entrevistar o cliente para entender suas necessidades e desejos, interagir com os
autores do projeto de arquitetura, decoração, iluminação, etc. Conhecer os espaços e
fazer o levantamento de dados, observar fatores como: solo, clima, vegetação
existente, topografia, composição arquitetônica, disponibilidade hídrica, dimensões
da área e limite de gastos.
Definir o uso dos espaços, área de circulação, de lazer, especificação da vegetação e
determinação das estruturas que irão compor a área.
3. CRIAÇÃO
Com as informações coletadas, nossa equipe realiza as reuniões de criação onde são
realizadas pesquisas de soluções para as áreas e elaboradas as propostas de
intervenções buscando a integração do trabalho paisagístico à arquitetura local,
valorizando as formas e os espaços existentes.
4. ANTEPROJETO
Estudo do Projeto com definição de volumetria, elevações, plantas-baixas e
vegetações para os espaços. Apresentação gráfica para discussão das soluções
paisagísticas propostas por meio de imagens.
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Interagir com o cliente avaliando as soluções e uma nova possibilidade que atenda
aos objetivos dos proprietários e que se condicione à necessidade dos contratantes.
Algumas estimativas de custos de implantação podem ser apresentadas.

5. PROJETO EXECUTIVO
O projeto possui além da exatidão na escala, todos os elementos necessários a inteira
compreensão e execução, aprovadas pelo cliente para futura implantação.
A apresentação será através de imagens tridimensionais, pranchas com projetos
bidimensionais, representações gráficas e desenho do projeto elaborado, incluindo as
planilhas, memorial descritivo e de plantio.
6. CRONOGRAMA
Planejamento e entrega do anteprojeto prevista para no máximo 45 dias.
7. INVESTIMENTO
O valor da Elaboração de Projeto de Paisagismo para o ................................está
estimado em R$....................................................
8. FORMA DE PAGAMENTO
O valor para execução do serviço de Elaboração de Projeto de Paisagismo ficam
estipulados e divididos em etapas preestabelecidas, sendo a seguinte forma:
a. 50% no aceite da proposta (mediante assinatura de contrato de prestação
de serviços, data a ser agendada);
b. 50% na entrega do projeto.
Os pagamentos poderão ser realizados via transferência ou depósito bancário.
Os prazos entrarão em vigor a partir da data de confirmação do pagamento.

9. OBSERVAÇÃO
a. Esta proposta tem validade de 15 (quinze) dias, a contar da data do envio
da mesma;
b. Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos através dos telefones,
e-mail e WhatsApp.

CNPJ: 26.401.457.0001-00 | Site: www.vivoplantas.com.br | Tel. (31) 99719-2773
E-mail: contato@vivoplantas.com.br//consultoriapaisagistica@gmail.com.br

