
Solicitação de Orçamento  

Orçamento para a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES, CNPJ 27.165.5622/0001-41, 
Praça da Independência ,341, Centro, Afonso Cláudio - ES 

Assunto: Orçamento de Empresa Especializada no fornecimento de licenças perpétuas do 
Software Engenharia para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de 
Afonso Claudio no confecção, auxílio e manipulação de projetos estruturais, elétricos, SPDA, 
cabeamento, hidrosanitários, incêndio e gás. 

Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

      

 

Item Quant. Valor Unid. Discriminação das Mercadorias 

  

1 1     

Software de Engenharia para PROJETOS 
ESTRUTURAIS e Editor de Armaduras:                                                 
06 níveis de laje, 120 elementos por pavimento 
e 8.000m2 (corresponde à soma das áreas 
retangulares dos pavimentos e seus níveis 
intermediários, sendo que uma planta em 
forma de "L" é contada como o seu retângulo 
externo). 
 
Pacote de módulos Top: 
Aberturas em vigas e lajes 
Análise dos efeitos dinâmicos devidos ao 
vento 
Biblioteca de detalhes típicos 
Blocos com mais de 6 estacas 
Concreto de alto desempenho 
Editor de Grelhas 
Escadas especiais 
Estacas metálicas 
Exportador para o SAP 2000 
Fundações associadas 
Integração com Adapt 
Lajes com vigotas protendidas 
Lajes nervuradas 
Lajes Planas 
Lajes treliçadas 1D e 2D 
Lançamento de estacas isoladas 
Memorial de cálculo 
Muros de concreto 
Muros de gravidade 
Paredes de contenção 
Pilares com seção composta 
Pilares e Vigas inclinados 
Pilares esbeltos e pilar parede 
Planta de locação das estacas 



Plastificação das lajes 
Radier 
Rampas 
Região maciça em lajes 
Reservatórios elevados 
Reservatórios enterrados 
Sapata corrida em apoio elástico 
Tubulações 
Verificação em situação de incêndio 
Viga com variação de seção no trecho 
Vigas com mesa colaborante 
Vigas curvas 

 

1 1     

Software de Engenharia para PROJETOS 
Elétrico, SPDA e Cabeamento:                                                       
05 pavimentos; 20m de altura total e 8.000m2 
(corresponde à soma das áreas retangulares 
dos pavimentos e seus níveis intermediários, 
sendo que uma planta em forma de "L" é 
contada como o seu retângulo externo). 

 

1 1     

Software de Engenharia para PROJETOS 
Hidrossanitário, Incêndio e Gás:            
Aplicação Basic: 05 pavimentos; 20m de altura 
total e 8.000m2 (corresponde à soma das 
áreas retangulares dos pavimentos e seus 
níveis intermediários, sendo que uma planta 
em forma de "L" é contada como o seu 
retângulo externo). 

 

1 1     
Voucher de cursos EAD de todos softwares 
descritos acima. 

 
 
 
Justificativa:     
Orçamento de Empresa Especializada no fornecimento de licenças perpétuas do Software 
Engenharia para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Afonso Claudio 
na confecção, auxílio e manipulação de projetos estruturais, elétricos, SPDA, cabeamento, 
hidrosanitários, incêndio e gás conforme descrição acima.                                                                                                                
Destacamos que os valores dos serviços de instalação, migração, treinamento e suporte devem estar 
incluído no valor global.             
Os Módulos podem ser compostos por sistemas diferenciados, sendo que devem ser integrados no 
mesmo pacote. 

 



 


