
Rua Ernestina Vieira Neves, 366 | Jd. São Marcos | 18056-630 | Sorocaba | SP
+55 15 3222.3868 | www.esquadgroup.com.br  | contato@esquadgroup.com.br

ORÇAMENTO SIMPLIFICADO

Definição
Nem sempre é necessário que um item seja calculado em uma obra para que ele conste na proposta de orçamento. É 
possível nos sistemas 3.0, incluir qualquer item, mesmo não calculado, em uma proposta de orçamento para o cliente. 
Chamamos esse processo de “Orçamento Simplificado”.

1 – Na tela principal de seu sistema clique em Obras > Novo.
2 – Digite o código da nova obra e clique em OK.
3 - Na janela que se abrir, digite as informações do cliente e da obra e clique no botão “Salvar e fechar a obra”      , 
conforme exemplificado na figura abaixo.

4 – Na tela principal do sistema, clique em Obras > Orçamento
5 – Na tela de edição do orçamento, clique no botão      na parte inferior da janela para inserir um novo item.

Passo a Passo
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6 -  Na janela que se abrir, digite as informações do novo item e em seguida, clique no botão “Salvar e Fechar”. Conforme 
exemplificado na figura abaixo.

7 – Com esses passos, esse item mesmo não estando cadastrado em seu banco de dados, estará incluso em sua proposta 
de orçamento.
8 – Para adicionar mais itens ao orçamento repita os passos 5-6.

Nota: Essa operação é válida apenas para exibição em propostas de orçamento não sendo possível gerar outros relatórios 
de obra (ex: Orientação de cortes, Montagem, Barras/Perfis..) referente a esses itens. 


