
Informações sobre o Academia OrçaFascio 

POLÍTICA DE USO 

A Academia OrçaFascio é uma plataforma de propriedade da empresa 3F LTDA 
que oferece um espaço para quem deseja aprender a manusear os módulos do 
sistema OrçaFascio, disponibilizando cursos específicos para cada módulo, de 
modo que o conhecimento seja difundido a qualquer pessoa que queira absorvê-
lo. Estes termos, portanto, regem o uso da plataforma 
https://academia.orcafascio.com e de seus serviços disponíveis. 

Ao acessar ou navegar pelo site, todos os usuários e visitantes, inclusive você 
que está lendo concorda em se vincular a estes termos e cumprir integralmente 
as regras aqui dispostas. Por isso, se faz necessário ler estes termos de forma 
atenta e cuidadosa, pois eles possuem informações importantes sobre seus 
direitos e obrigações relativos ao acesso e uso de nossos serviços. Assim, 
simplesmente acessando ou utilizando nossos serviços, você declara ter ciência 
integral de nossos termos de uso e aceita todos eles; Caso você não concorde 
com nossa política de uso, por favor não utilize o site. 

Ao clicar no link e decidir efetuar o cadastro, o usuário deve ter completa certeza 
de que poderá lidar com eventuais contratempos decorrentes, tais como 
incompatibilidade do navegador, sistema em manutenção, sua indisponibilidade 
ou o encerramento das atividades do software na web, o que pode, 
eventualmente, ocasionar a exclusão ou inutilização de dados, sem que o 
OrçaFascio se responsabilize por qualquer reparo que seja; 

1. Dos serviços oferecidos 

Os serviços oferecidos pela Academia OrçaFascio constituem-se no acesso a 
cursos ministrados por profissionais tecnicamente capacitados para disseminar 
o conhecimento de como utilizar os módulos de orçamento, planejamento, 
compras, diário de obras, medição e OrçaBIM, os quais compõem o sistema 
OrçaFascio, também de propriedade da empresa 3F LTDA. Tais serviços de 
ensino não estão atrelados ao pagamento de nenhuma quantia à empresa 3F 
LTDA, podendo ser acessado de forma gratuita e livre, mediante cadastro prévio 
de dados, com a única finalidade de disseminação do conhecimento. 

O sistema OrçaFascio é um sistema para confecções de orçamentos de obras 
baseado na tabela Sinapi, ou outras tabelas eventualmente ofertadas.  

Os usuários e/ou visitantes que possuírem interesse em aplicar os 
conhecimentos obtidos pelos cursos disponibilizados pela Academia 
OrçaFascio, poderão utilizar o sistema na versão gratuita por 7 (sete) dias ou na 
versão paga. 



A versão gratuita por 7 (sete) dias abrange o acesso ao banco de dados Sinapi, 
criação de banco de dados proprietário, criação de orçamentos limitados a 5 
(cinco) unidades por conta e valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
cada e relatórios sintéticos. 

Já a versão paga do sistema OrçaFascio garante o direito de uso pelo período 
de 1 (um) ano a partir da data de confirmação do pagamento, abrangendo todos 
os recursos da versão gratuita de forma ilimitada, com cópia de orçamento e das 
composições, importação de orçamento, ajuste do valor do orçamento, relatório 
timbrado, relatório de material e mão de obra, com limite de até 5 (cinco) usuários 
realizando trabalho em equipe, sendo possível o gerenciamento de permissões 
pelo administrador. 

O sistema OrçaFascio ainda conta com a versão instituição, a qual abrange o 
direito de uso ilimitado de todos os recursos do sistema, sem limites de usuários 
ou restrições de uso. 

2. Do envio de opiniões e comentários 

Todos os usuários cadastrados e identificados no sistema podem enviar 
comentários sobre sua experiência com os serviços ofertados pela Academia 
OrçaFascio, devendo manter o respeito e decoro, ao passo que ofensas e 
palavras de baixo calão são totalmente repudiadas e a empresa 3F LTDA se 
reserva ao direito de filtrar todos os comentários postados e excluir da publicação 
aqueles que por seu exclusivo juízo de valor possam ofender a imagem da 
empresa ou de terceiros; 

A empresa 3F LTDA não endossa, não é representante, nem responsável pela 
exatidão, conveniência, perfeição ou credibilidade de qualquer opinião, 
declaração ou recomendação realizada pelos usuários. Os usuários e visitantes 
estão cientes de que são responsáveis, civil e criminalmente, por suas opiniões, 
declarações, recomendações e informações. Havendo desrespeito a estas 
regras poderão ser tomadas as medidas judiciais cabíveis. 

3. Dos anúncios publicados no site 

Todos os anúncios publicitários veiculados dentro das páginas do site da 
Academia OrçaFascio são desenvolvidos exclusivamente por terceiros que nos 
contratam para esta atividade, sendo veiculadas apenas para usuários da versão 
gratuita. 

A equipe OrçaFascio não participa do desenvolvimento dos anúncios 
publicitários, seja na fase de criação ou negociação, e não se obriga a entregar 
nenhuma mercadoria ou serviços que venham a ser adquiridos perante terceiros 
por seus usuários, uma vez que a sua aquisição é realizada fora do ambiente do 
OrçaFascio, sem sua interferência em qualquer nível. 



4. Da propriedade intelectual e proibição de divulgação de 
conteúdo 

Todo o conteúdo do site, incluindo, mas não se limitando a textos, vídeos, 
logotipos, fotografias, gráficos, layout e design das páginas, códigos de 
programação, marcas esquemas técnicos e outras ferramentas utilizadas ou 
desenvolvidas pela 3F LTDA e são de sua propriedade exclusiva, ou seu uso foi 
autorizado por seus titulares e estão devidamente protegidos pelas Leis nº 
9.609/98 (Lei do software) e nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e legislação 
esparsa aplicável. 

Os conteúdos disponibilizados no site da Academia OrçaFascio não podem ser 
utilizados de nenhuma outra forma, salvo para visualização do usuário dentro do 
site, vedada a cópia, publicação, distribuição, venda, transferência ou coleta de 
base de dados. Havendo desrespeito a estas regras poderão ser tomadas as 
medidas judiciais cabíveis. 

5. Da cessão dos dados cadastrais e da utilização de cookies 

O site da Academia OrçaFascio utiliza cookies que são necessários ao seu 
adequado funcionamento e para melhorar a sua experiência, permitir o início de 
sessão seguro e memorizar os detalhes de início de sessão, para gerir a sessão, 
recolher estatísticas, otimizar as funcionalidades do site e oferecer conteúdo 
adequado aos seus interesses. 

Ao se cadastrar e enviar seus dados para o nosso sistema, bem como opiniões 
sobre softwares, você concorda em autorizar que a 3F LTDA os utilize da 
maneira mais ampla possível, inclusive para fazer parte de um banco de dados 
dos endereços de correspondência eletrônica a ser eventualmente cedido para 
terceiros, sendo que caso você não queira receber nossos newsletters, poderá 
cancelar essa opção a qualquer tempo, mediante requerimento diretamente 
formulado em nosso site. 

O sistema do OrçaFascio se utiliza de cookies para rastrear a navegação e o 
tráfego dos usuários dentro do site, e estes dados servem para que nossa equipe 
possa desenvolver um ambiente com melhores sugestões para nossos usuários, 
baseado na navegação, e esses dados podem ser eventualmente cedidos para 
terceiros, sendo que desde já o usuário concorda com essa prática; 

6. Direito de regresso 

Qualquer ação judicial que a Academia OrçaFascio venha a sofrer por violação 
de direito de terceiros cuja opinião, comentário ou recomendação do membro 
tenha dado causa, bem como por utilização ou divulgação de softwares sem que 
haja autorização do usuário dentre outras formas de infração aos direitos de 
terceiros, o responsável será acionado judicialmente para arcar com todos os 
gastos e custos processuais e extraprocessuais, honorários de advogado e 
todos os custos inerentes ao processo; 



7. Sigilo dos dados do usuário 

Os dados do usuário serão mantidos em sigilo absoluto, sem nenhum tipo de 
divulgação, inclusive para terceiros, podendo apenas a empresa acessar para 
manutenção preventiva e corretiva. Ressalta-se que em caso de terceiro possuir 
de alguma forma a senha de acesso do usuário da Academia OrçaFascio, a 
empresa 3F LTDA não se responsabilizará por eventuais danos sofridos; 

8. Legislação e foro 

Qualquer controvérsia resultante das disposições aqui tratadas ou do uso do sitio 
eletrônico da Academia OrçaFascio, de seu conteúdo, ou qualquer assunto 
relacionado ou similar a ele, será regido único e exclusivamente pelas leis 
brasileiras, ficando, desde já, eleito o Foro da Comarca de Santo André/SP para 
a resolução de qualquer demanda, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 


