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ITEM DISCRIçAO UND QUANT
PREçO

UNITARIO
01 Armário baixo com duas portas, Tampos dupla face de 45mm,

Fita de borda de tampo de 2mm, confeccionado em MDF,
espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado
melamínico (BP), oriundas de madeiras certificadas de
reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2 mm em
todo contorno, colados ao tampo aúavés de processo "HOT
MELT", acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do
tampo, Sistema de fixação miniÍix, t4edidas: Largura 800 mm
x Protundidade 450 mm x Altura 740 mm Um t2 810,00 9.720,00

02 Armário alto com duas portas, Tampos dupla face de 45mm,
Fita de borda de tampo de 2mm, confeccionado em MDP,
espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado
melamínico (BP), oriundas de madeiras certificadas de
reflorestamento com selo FSC, tampo recebe frta de 2 mm em
todo contorno, colados ao tampo através de processo "HOT
MELT'; acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do
tampo. Sistema de Rxação minifix, l.4edidas: Largura 800 mm
x Profundidade 450 mm x Altura 1700 mm. Um 26 1.199,00 31.174,00
GAVETEIRO VOLANTE com 02 gavetas e 01 gavetão, tampo
tundo e laterais em MDF de 15mm revestido em laminado
melaminrco nas duas faces,4 (quako) rodízios duplos, gavetas

confeccionadas em MDF de 15mm revestidos em laminado

rn€laminico nas duâs faces, com fechadura e draves. Um 09 799,04 7.191,00
04 Nlesa dinâmica com tampo MDF de 45mm, Fita de borda de

tampo de 2mm, pé painel de 45mm, medindo 1400 x 700 x
750mm. com duas qavetas e fechadura com chaves acoplados. Um 18 995,00 17.910,00

05 Mesa dinâmica com tampo de 45mm, Fita de borda de tampo
de 2mm, pé painel, medindo 1500 x 700 x 750mm com
complemento de mesa auxiliar dinâmica 900 x 450 x 700mm. Um 09 1.139,00 10,251,00

06 Armário credenza executivo com 02 portas e nichos lateral
Tampos dupla face de 45mm, Fita de borda de tampo de 2mm,
Sistema de fixação minifix, 2000 x 450 x 750mm, Um 01 1.299,00 1.299,00

07 Balcão de atendimento nas dimensões L2400mm X C1050mm
X 750mm com laterait tampo e painéis frontais superiores a
25 mm. Tampos Retos em l'1DF com espessura de, no mínimo,
25mm. Revestimento nas duas faces laminado melamínico de
alta pressão - Acabamento da borda írontal - Painel frontal sob
o tampo da mesa de no mínimo 15mm em l4DF preto, A
fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca
atarraxantes. Todas as bordas de tampot e quaisquer outros
elementos construtivos do movel que sejam acessÍveas ao
usuário devem ser livres de rebarbas. revestidas com fita de
PVC ou ABS de no mínimo 2,0mm. Um 01 6.000,00 6.000,00

08 Mesa de retangular, confeccionado em MDF, espessura de 45
mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico (BP),
oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo
FSC, tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao
tampo através de processo "HOT MELT", acabamento nas
cores semelhantes ao revestimento do tampo, medindo 2500
x 1000 x 740mm. Um 01 2.000.00 z.ú,oo

09 llesa de retangular, confeccionado em IYDF, espessura de 45
mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico (BP),
oriundas de madeiras certifrcadas de reflorestamento com selo
FSC, tampo recebe fita de 2 mm em todo contomo, colados ao Um 01 1.800,00 1,800,00

REF: ORçAMENTO,

Segue nossos preços para o fomecimento abaixo.
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tampo atsavés de processo "HOT MELT", acabamento nas
cores semelhantes ao revestimento do tampo, medindo 2000
x 1000 x 740mm.

10 Mesa de reunião redonda, estrutura em aço, medindo 1200 x
740mm. Tampo: Crnfeccionado em MDF BP (30 mm),
revestido por ambas as faces, com acabamento em fita em Pvc
(poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes Um 02 995,00 1.990,00

11 Mesa de centro estrutura de aço inox e tampo de vidro 6mm
incolor, lapidado, medindo 800 x 550mm Um 05 810.00 4.050,00

12 Mesa de canto estrutura de aço inox e tampo de vidro de 6mm
incolor. lapidado, medindo 450 x 450mm Um 05 610,00 3.0s0,00

13 Cadeira operacional anatômica, espuma injetada de alta
densidade, revestida em courino, com bas€ giratória com
rodízios duplos de nylon, base com regulagem de altura,
assento e encosto unidos por mola, dotada de mecanismo
amortecedor e requlador do assento, Um 26 325,00 8.4s0,00

14 Cadeira operacional anatômica, espuma
densidade, com base de aço tipo 04 És,
revestido em courino de alta qualidade.

injetada de alta
assento e encosto

Um 43 195,00 8.385,00
15 CadeiÍa DiÍetor anatômica, espuma injetada de alta densidade,

com base giratória com rodízios duplos de nylon, base com
regulagem de altura, assento e encosto unidos por mola, doldda
de mecanismo relax, assento e encosto revestido em couro
ecolóqico com costuras aDarente oara melhor anatomia. Um 05 792,00 3.960,00
Cadeira Presidente anatômica, espuma injetada de alta
densidade, com base giratória com rodízios duplos de nylon,
base com regulagem de altura, assento e encosto unidos por
mola, dotada de mecanismo relax, assento e encosto revestido
em couro ecológico com costuras aparente para melhor
anatomia, Um 03 875,00 2,625,00

17 Cadeira interlocutor anatômica, espuma injetada de alta
densidade, com base em aço em forma de S, assento e etcosto
unidos por mola, dotada de mecanismo relax, assento e encosto

uro ecológico com costuras aparente pararevestido em co
melhol anatomia. Um 16 440,00 7.040,00

18 Poltrona giratória, padrão preside
manufaturados em espumas Ílexíveis de poliuretano injetadas
apresentando densidade mínima de 55 +/-5 kg/m3, com
excelente resiliência, baixa deformaÉo permanente, ótima
força de endentação e alto fator conforto, independentet
formato monobloco, com assento e encosto estruturado em
compensado multilaminado oriundo de manejo sustentável.
lYecanismo com articulação descentralizado em relação ao eixo
de gravidade. Possui anti pânico e travamento com 03 pontos
de parada. Alavanca para altura do assento situada ao lado
direito e alavanca para inclinação do encosto situada ao lado
esquerdo. Possui na sua parte frontal um manipulo para ajuste
do coeficiente da mola de reclinação, com várias tensõ€s
diferentes para o movimento de reclinação do mecanismo.
Pistão à gás com cur«) de 80 mm, conforme DIN 4550.
Rodízios de duplo giro injetados em poliamida com pistas em
Pu .Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido,
com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto,
unindo-os. Base com 05 patas em alumínio. AltuÍa do Encosto;
730mm; targura do Encosto:545mm; Espessura média do
encosto de 60 mm; Largura do Assento: 530mm; Profundidade
do Assento: 48smm.

nte, com assento e encosto

Um 01 3.470,00 3.470,00

Um 02 2.100,00

(_
4.200,00

^

19 Poltrona de aproximação anatômica, assento e encosto
injetados em espuma de alta resiliência, com base de aço
tratado, assento e encoío revestido em couío ecológico com
costuras aparente para melhor anatomia.

20 Poltrona com encosto regulável em tela mesh. Encosto com
regulagem de altura e lombar. Braço com regulagem vertical.
Tensor de relax frontal. Flange sincronizada. Aranha de nylon.
Rodízio de nylon. Um 01 1.390,00 1.390,00

21 Poltrona de aproximação com encosto em tela mesh. Braços
e base em aco com ponteiras de nylon e sapatas de piso, Um 02 990,00 1.980.00

22 Longarina de PVC rígido com 03 lugares, com braços,
anatômica, base em aÇo batado. Um 12 465,00 5.580,00

r
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23 Longarina de Prr'C rígido com 02 lugares, com braços,
anatômica, base em aso tratado. um 02 395,00 790,00

24 Sofá de três lugares, composto por base, assento e encosto.
Estrutura em madeira, com percintas horizontais e vertjcais no
assento e enmsto e costuras aparente com detalhes. Assento
e encoslo com almofadas apoiadas em uma base de
sustentação fixa. espumas de alta qualidade e densidade,
revestido com couro ecolóqico Dreto, Dés de metal. Um 01 3.82s,00 3.825,00

25 Soíá de três lugares, composto por base, assento e encosto, e
braÇos junto a estrutura de madeira, assento e encosto com
almofadas apoiadas em uma base de sustentaÉo Íixa,
espumas de alta qualidade e densidade, reveíido com couro
ecoloqico preto, oés de metal. lJm 01 2.045,00 2.045,00

26 Conjunto de stake work em forma de L, formado por mesa em
MDF de alta qualidade, revestida em laminado melaminjco em
ambas as faces, armários em MDF da mesma cor da mesa para
compor o ambiente, armários com prateleiras internas e portas
com puxadores embutidos, com gavetas e chaves em
duplicidade, devendo não conter rebarbas ou partes cortantes,
componível, armários dinâmicos e painel em llDF com
prateleiras suspensas sobre mediadas, armário iuntos com
painel e suportes para tv, com passagem para fiação de
embutir, em mediadas especiais coníorme ambiente. Conj 01 17.900,00 17.900.00

21 Coniunto de stake work em forma de L, formado por mesa em
MDF de alta qualidade, revestida em laminado melamínim em
ambas as faces, armários em MDF da mesma cor da mesa para
compor o ambiente, armários com prateleiras internas e portas
com puxadores embutidos, com gavetas e chaves em
duplicidade, devendo não conter rebarbas ou partes cortantes,
componível, Conj 01 7 .725,00 7.725,00

IMPORTA NO VALOR TOTAL RI 175.955,00

sÁo

CINQUENTA E SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REÂIS.
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PreÍeilura Municipalde São BernaÍdo - MA.

PC Bemardo Coelho de Almeida n0 863 - Centro

São BernaÍdo - l\44.

Referenle Orçamento de Mobiliario.
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ITEM ESPECTFTÇAÇAO DOS M0BrLrARr0S UND QUANÍ P. UNIT PREÇO TOTAL

01 Armário baixo com duas portas, Tampos dupla face de 45mm, Fita

de borda de lampo de 2mm, confeccionado em [,l!DF espessura de

25 mm, reyestida nas duas faces com Laminado melaminim (BP),

oriundas de madeiras ce(iíicadas de reÍloreslamenlo com selo
FSC, tâmpo recebe Íta de 2 mm em todo contorno, mlados ao

tampo alravés de processo "HoT |\4ELT", acabamenlo nas corês

semelhanles ao revestimento do tampo. Sistema de fixação minifix,
l\,ledidasr Larqura 800 mm x Profundidade450 mm x Altura 740 mm Um 12 825 00 9.900,00

Armário allo com duas portas, Tampos duplaface de45mm, Fita de
borda de lampo de 2mm, coníeccionadoem MDP, espessura de 25

mm, reveslida nas duâs íaces com Laminado melamínico (BP),

oriundas de madêiras certiíicadas de reíoreslamenlo com selo

FSC, tampo recebe fita de 2 mm em todo conloÍno, colados ao
tampo através de processo "HoT l\.,lELT", acâbamento nas cores
semelhantes ao revestimento do lampo. Sistema de íixação miniíix,

Medidasi Largura 800 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1700

mm. Um 26 1.200,00 31.200,00

03 GAVEÍE|Ro VoLANTE com 02 gavetas e 01 gavetão, tampo

fundo e lateÍais em l\4DF de 15mm revestido em laminado

melaminico nas duas faces,4 (quatro) rodízios duplos, gavetas

confeccionadas em MDF de 15mm revestidos em laminado

melaminico nas duas íaces, com íechadura e chaves Um 09 795,00 7 155,00

04 [,,lesa dinâmica com lampo MDF de 45mm, Fita de boÍda de tampo
dê 2mm, pé painel de 45mm, medindo 1400 x 700 x 750mm, com

duas gavetas e fechadura com chaves acoplados. Um 18 990,00 17.820,00

05 l,llesa dinâmica com tampo de 45mm, Fita de borda de tampo de

2mm, pé painel, medindo 1500 x 700 x 750mm com complemento
dê mesa auxiliar dinâmicâ 900 x 450 x 700mm. Um 09 1.12s,00 10 125,00

AÍmário cÍedenza executivo com 02 portas e nichos lateral Tampos

dupla Íâce de 45mm, Fita de borda de tampo de 2mm, Sistema de

íixaÇão minifix, 2000 x 450 x 750mm, Um 01 1.350,00 1.350,00

Balcão de atendimento nas dimensões L2400mm X C1050mm X
750mm mm laterais, lampo e painêis írontais superiores a 25 mm.

Tampos Retos em MDF com espessura de, no mínimo,25mm.
Rêvêstimento nas duas íaces laminado melamínim de alta pressão

-Acabamenlo da borda frontal- Painel Írontal sob o tampo da mesa

de no minimo 15mm em [.40F preto, A fixaçâo da estrutura aos

tampos é feita atÍavés dê buchas metálicas, cravadas abaixo dos

tampos e parafusos com rosca atarÍaxantes, Todas as bordas de

lampos, e quaisquer outros elementos mnslrutivos do movel que

sejam acessíveis ao usuário devem ser livres de rebaôas,
revestidas com íita de PVC ou ABS de no mínimo 2,omm. Um 01 5.995,00 5.995,00

08 Mesa de retangular, conÍeccionado em [/DF, espessura de 45 mm,

revestida nas duasÍaces com Laminado melamínico (BP), oíundas
de madeiras certificadas de refloreslamenlo com selo FSC, tampo

recebe fila de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo alravés
de prccesso'HoT LíELT', acabamenlo nas crÍes semelhantes ao

revestimenlo do tampo, medindo 2500 x 1000 x 740mm. Urn 01 2.159 00 00

09 Mesa de retangular, confeccionado em MDF, espessura de 45 mm,

revestida nas duasfaces com Laminado melamínico (BP), oriundas
de madeiras certificadas de refloreslamento com selo FSC, tampo
recebe íila de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através
de processo'HOT MELT', acabamento nas cores semelhantes ao
revestimento do tampo, medindo 2000 x 1000 x 740mm. UÍr 01 1.866,00 1.866,00

Segue nossos preços para o fomecimento abaixo especiÍlcado.

N.
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10 [,4esa de reunião Íedonda, estrutura em aç0, medindo 1200 x
740mm, Tampor ConÍeccionado em l\.4DF 8P (30 mm), revestido por

ambas as faces, com acabamento em íita em PVC (poliestkeno)

com 2mm espessura com bordas aparentes Um a2

Ytir t v.

999,00 1.998,00

11 [.íesa de cenÍo estruturâ de aço inox etampo de vidÍo 6mm incolor,

lapidado, medindo 800 x 550mm Um 05 830,00 4.150,00

12 [,/esa de canto eslrutura de aço inox e tampo de vidro de 6mm
inmloÍ, lapidado, medindo 450 x 450mm Um 05 630,00 3.150,00

13 Cadeira operacional analômica, espuma injetada de alta dens dade,
revestida em courino, com base giralória com rodízios duplos de
nylon, base mm regulagem de altura, assento e encosto unidos por

mola, dotada de mecanismo amortecedor e requlador do assento, Urn 26 335,00 8.710,00

14 Cadeira operacional anatômica, espuma injetada de alta densidade,

com basede açotipo04 pés, assentoe encosto revestido emcourino
de alta qualidade. Um 43 200,00 8.600,00

15 Cadeira Direlor anatôflrica, espuma injêlada de alta densidade, com

base giratóriacom Íodízios duplos de nylon, base mm regulagem de

altura, assenlo e encosto unidos por mola, dotada de mecanismo

relax, assenlo e encosto rêvestido em couro ecológico com costuras

aparente para melhor anatomia. Um 05 625,00 3.125,00

Cadeira Presidente anatômica, espuÍna injetada de alla densldade,

com base giratóÍia com rodízios duplos de nylon, base com
regulagem dê allura, assênlo e en@slo unidos por mola, dotada dê

mecanismo relax, assento e encosto revestido em couro ecológico

com costuras aparente para melhor anatomia. Um 03 900,00 2.700,00

17 Caderra inlerlocutor anatômica, espuma injetada de alta densldade,

com base em aço ern formade S, assento eencosto un dos por mola,

dotada de mecanismo relax, assenlo e encosto revestdo em couÍo
ecolóqco com costuras aoarente Dara melhor anatomia. Um 16 449,00 7.184,00

Um 01 3,545,00 3.545,00

PoltÍona giratória, padrão presidente, mm assento e encoslo
manuÍaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas

âpresêntando densidade minima de 55 ,-5 kg/m3, com excelente

resiliência, baixa deformação permanente, ótima força de

endentação e alto íator conforto, independenles, formato

monobloco, com assenlo e encosto estÍuturado em compensado

multilamlnado oriundo de manejo suslentável. l\.4ecanismo com

aruculação descentralizado em relação ao eixo de gravdade.

Possui anli pânlco e travamenlo com 03 pontos de parada.

Alavanca para altura do assento situada ao lado direlto e alavanca
para inclinaçãodo encosto situada ao lado esquerdo. Possuina sua
parte Írontal um manipulo para ajuste do coeficiente da mola de

reclinação, com várias tensões diferentes para o movimento de
reclinação do mecanismo. Pistão à gás com curso de 80 mm,

conÍorme DIN 4550 Rodizios de duplo giro injetados em poliamida

com pistas em PU .Parde braÇos Íjxos, manuíaturados em aluÍnÍnio
fundido, com acabamento polido, ancorados ao assenlo e ao

encosto, unindo-os. Base com 05 patas em aluminio Altura do

Encosto: 730mm; Largura do Éncosto: 545mm; Espessura média

do encosto de 60 mm; Largura do Assento: 530mm; Profundidade

do Assento: 485mm.

Um a2 1.950,00 3.900,00

19 Poltrona de aproximação anatômica, assentoêencosto injetados em

espuma de aita resiliência, com base de aço tratado, assento e

encoslo revestido em couÍo ecológim com cosluras âparente para

Ínelhor anatomia.

2A Pollrona com encosto Íegulável em lela mesh. Encosto com
regulagem de altura e lombar. Braço com Íegulagem vertical.

Tênsor de relax íronlai. Flange sincronizada. Aranha de nylon.

Rodízio de nylon. Um 01 1.375,00 1.375,00

1.800,00

21 Poltrona de aproximação com encostoem lela mesh. Braços e base

em aÇo com ponleiras de nylon e sapatas de piso. Um 02 900,00

22 Longarina de PVC rígido com 03 lugares, com braços, anatômica,
base êm aÇo tratado. Um 12 475,00 sroúí

23 Longarina de PVC Íigido com 02 lugares, com braços, anatômica,

base em aÇo tratado. Um a2 390,00 od780

3.995,00 3.985,00,
24 Sofá de três lugares, composto por base, assento e êncoslo.

Estrutura em madeira, com percinta horizontal e verlical no assento Um 01

s,
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Cento e setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais.

Validade da proposta - 60 (sessenia) dias.

PÍazo de Enlrega - até 15(quinze) dias.

Condições de pagamento - a visla.

São lane r0 2019

Sanlos
-20

e encosto e costuras aparente com detalhes. Assenlo e encosto
com almofadas apoiadas em uma base de sustentação Íxa.
espumas de alta qualidade e densidade, revest do com couÍo
ecolóqico preto, pés de metal.

I

25 Sofá de Íês lugares, composto por base, assento e encosto, e

braÇos junto a estrutura de madeiÍa, assento e encosto com

almoÍadas apoiadas em uma base de sustentaçãoÍlxa espumas de
alta quâlidade e densidade, revestido com couro ecologico preto,
pés de melal. Um 01 1.995,00 1.995,00

26 Conjunto de stake work em forma de L, Íonnado por mesa em l\,{DF

de alta qualidade, revestida em laminado melamÍnico em âmbas as

faces, armários ern l\rDF da mesma coÍ da mesa para compor o
ambiente, armários com prateleiras internas e portas com
puxadores embutidos, com gavetas e chaves em duplicidade,

devendo não conler rebarbas ou paÍles cortantes, componÍvel,

armários dinâmicos e painel em l\,40F com prateleiras suspensas

sobre mediadas, armário juntos com painel e suporles para tv, mm
passagem paÍaflaçãode embulir, em mediadas especiais coníorme

ambienle. Coni 01 17.800,00 17.800,00

Conjunto de stake work em íorma de L, formado poÍ mesa em l\rDF

de alta qualidade, revestida em laminado melamínico em ambas as

faces, armários em IVIDF da mesma cor da mesa para compor o
ambienle, armáÍios com prateleiras internas e portas com
puxadores embutidos, com gavetas e chaves em duplicidade,

devendo não conter ÍebaÍbas ou partes cortantes, componÍvel, Cont 01 7.890,00 7.890,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 'í75.987,00
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COTAEÃO DE PRECOS

Controtoção de empreso poro fornecímento de itloteriol de Consumo

poro o Prefeituro lilunicipol de 5ão Bernordo - lÂÁ.

VALIDÁDE DA COTAçÃO: 60 dios.

PP,AZO DE ENTREGÁr 20 dios.

Áv.- 02, QD- 13, N- 05, CONJ. TAMa,rÚ,e,rçO DO UUlt rÁR - MARÁNHÂO, CEP- 65.130-OOO

esPecÍ;ftcAÇÃo UNID. QUÁNT. VÁLOR UNITARIO VÁLOR TOTÁL
Ármório boixo com duos porios, Tampos duplo

foce de 40mm, Fito de bordo de tompo de 2mm,

confeccionodo em MDF, espessuro de 25 nm,
revestido nos duos foces com Lominodo

melomínico (BP), oriundos de modeiros
certificodas de reflorestomenio com selo FSC.

tompo recebe fito de 2 mÍn eÍn todo coniorno,
colodos oo tampo otravés de processo 'HOT
MELT", ocobomento nos cores semelhonles oo

revesiimenio do tompo. Sistêmo de fixoçôo
minifix, Medidos: Lorguro 800 rnm x
Profundidode 450 mm x Álturo 740 mÍn Um L? 890.00 10.680.00

UÍn ?6 r.2?5,00 31.850.00

Ármório olto coln duos portos, Tompos duplo foce
de 40mm, Fito de bordo da Íompo de 2mm,

confeccionodo em lÂDP, espessuro de ?5 mm,

revesiido nas duas foces com Lominodo

melomínico (BP), oriundos dz modeiros
certificodos de reflorestomento com selo FSC,

tompo recebe Íito de ? rnm em todo contorno,
colodos oo tompo otrovés de processo "HOT

ÂÂELT", ocobomento nos cores semelhantes oo

revestimento do tompo. Sistemo de fixoçõo
minifix, ÂÂedidos: Longuno 800 mm x
Profundidqde 450 mtrr x Álturo 1700 mtn.

Um 09 790,00 7.110,00o3

GAVETEIRO VOLÁNTE com 02 govetos e 0l
govetôo, tornpo fundo e loterais em MDF de

15mm revestido ern lominodo melominico nos duos

Íoces, 4 (quotro) rodízios duplos, govetos

confeccionodos em MDF de 15mm revestidos em

lominodo melominico nos duos foces, com

fechoduro e choves,

04

Meso dinâmicq com tompo MDF de 45mm, Fito de
bordo de iompo de Zmm, pé poinel de 45mm,

medindo 1400 x 700 x 750mh, com duos govetos
e fechodurq com choves ocoplodos. Um 18 995,00 71 109

"1

-l

7
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05

Meso dinâmico com faÍÍlpo de 45mm, Fito de
bordo de fompo de ?mn, pé poinel, medindo 1500
x 700 x 750mm cotn complemento de meso
ouxilior dinômico 900 x 450 x 700mm. 11.ó 10 00

07

09

Um 09 1.290,00

AV.- 02, QD- 13, N- 05, CONJ. TATI BAU,PÁçO DO LUMIÁR - MÁRANHÁO. cEP- 65.130-000
EMAfLT ehuhespihheiro@ bol.com.br / cnpl|4.726.992/OOOI-43/insc.est .1123737?2-2 FONE/F AX: 3237-7675

0ó

Armrírio credenzo executivo com 02 portos e

nichos loterol Tompos duplo foce de 45mm, Fito
de bordo de tohpo de zmm, Sistemo de fixoçõo
minif ix, 2000 x 450 x 750mm, Um 01 1.3r0,00 1.310,00
Bolcõo de otendiinento nas dimensões L2400mrn
X C1050mm X 750mm com loterois, tompo e
poinéis frontois superiores a 25 mm. Tampos

Retos etn MDF com espessuro de, no mínimo,
25mm. Revestimento nos duos faces lominodo
melomínico de olto pressõo - Ácqbomento da
bordo frontol - Poinel fronial sob o tompo do
meso de no mínimo l5mm em 

^ 
DF preto, Á

fixoçôo do estrufuro oos tampos é Íeito atrovés
de buchos metólicos, cravodas oboixo dos lompos
e porofusos com rosco otorroxontes. Todos os

bordos de iompos, e quoisguer outros elementos
construtivos do movel gue sejom ocessíveis oo

usuríio devem ser livres de reborbos, revestidos
com fito de PVC ou ÁBS de no mínimo 2,0mm. Um 6.100,00 6.100,00

^ 
eso de retangulor, confeccionodo em 

^ 
DF,

espessuro de 45 Ínrn, revestido nos duos foces
corn Lohinodo melomínico (BP), oriundos de
modeiros ceriificodos de reflorestohento com
selo FSC, lompo recebe Íito de 2 lnm em todo
contorno, colodos oo tompo otrsvés de processo
'HOT ltÂELT", ocobomento nos cores semelhontes
oo revestimento do tompo, medindo 2500 x 1000
x 740mm. Um 01 2.000.00 2.000,00

Meso de retongulor, confeccionodo em /l DF,

espessuro de 45 rnm, revestido nas duos foces
com Lohrinodo rneldmínico (BP), oriundos de
modeinqs certificqdos de reflorestohento corn

selo FSC, tompo recebe Íito de 2 rnm em iodo
conlorno, colodos oo tompo otrovés de processo
'HOT Ât\ELT", ocobomento nos cores semelhontes
oo revestimenlo do tompo, medindo 2000 x 1000

x 740mm. Um 01 1.835,00 1.835,00

10

Meso de reunião redondo, estruturo em oço,

medindo 1200 x 740rnm. Tompo: Confeccionodo
em MDF BP (30 mm), revestido por ombos os

foces, com ocobomento em fito em PVC

(poliestireno) com 2mm espessuro com bordos
oporentes Um 02 1.020,00 2.040,00

11

ÂÂeso de centro estruturo de oço inox e tompo de
vidro ómm incolor, lopidodo, medindo 800 x
550lnm Um 05 800,00 4.000,00

t2

Meso de conto esiruturo de qço inox e lolnpo de
vidro de ómm incolor, lopidodo, medindo 450 x
450mm Um 05 600.00 3.000,00

01

08
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Codeiro operocionol onotômico, espuÍno injefodo
de olio dehsidode, revestido ern courino, com bose
girotório com rodízios duplos de nylon, bose com

regulogetn de oltuno. ossento e ehcosto unidos por
molo, dotado de meconismo omortecedor e

13 lodor do ossento, Um ao 335,00

Áv.- 02, QD- 13, N- 05, CONJ. TÁMBÁÚ,PÁçO DO LUMTAR - MARÁNHÂO, CEP- 65.130-OOO

EMÁIL: 9q!9spiú9iI9g!9lç94b /cnpj:14.726.992/OOOI-43/ir.sc.est.tl237372?-? FONE/FAX: 3237-7675

8.710,00

t4

Codeiro operocionol onotômico, espumo injetodo
de olto densidode, com bose de oço tipo 04 pá,
ossento e encosto revestido em courino de alto
quolidade. 43 ?o7 ,00 8.901.00

lf,

Codeiro Direfor anolômico, espurno injetoda de
olto densidode, com bose girolória com rodízios
duplos de nylon, bose com regulogem de olÍuro,
ossento e encosio unidos por molo, dotodo de
meconismo relox, ossento e ancosio revestido em

couro ecológico con costuros oporehte poro

rnelhor onotomid. Um 05 595,00 2.975,00

t6

Codei?a P?esidente onoÍômico, espumo ihjetodo
de olto densidode, com bose girotório com

rodízios duplos de nylon, bose com regulogem de

olÍuro, ossenlo e encosto unidos por molo, dotodo
de meccnismo relox, ossento e encosto revestido
em couro ecológico com cosluros oporente poro

melhor onotomio. Um 03 895.00 2.685,00
Cqdeiro interlocufor onolômico, espumo injetodo
de olto densidode, com bose ern oço em formo de

S, ossento e encosto unidos por mola, doiodo de

meconismo relox, ossenlo e encosto revestido em

couro ecológico com costuros oporente poro

rnelhor onotornio. Um t6 4?9,00 6.8ó4.00

Uln 3.550,00

\

7

3.550,00-

I

PolÍrono girotório, padrõo presidente, com

Gssento e encosto monufoturodos em espumos

Ílzxíveis de poliuretono injetodos oprasentondo
densidode mínimo de 55 */-5 kg/m3, com

excelenle resiliâncio, boixo deformoçõo
petmanente, ótimo forço de endentoçõo e olto
fotor conÍorto, independentes, formolo
monobloco, com ossento e encosto estruturodo
em compensodo multilqminodo oriundo de monejo

sustentóvel. Meconismo com orticuloçõo
descentrolizodo em reloçôo oo eixo de grovidode.
Possui onti pânico e trovomento com 03 pontos de
porodo. Álovonco poro olturo do ossenio situodo
oo lodo direito e olovonco poro inclinoçõo do
encosto situoda oo lodo esquerdo. Possui no suo

porte fronÍol um monipulo poro ajuste do

coeÍicienle do molo de reclinoção. com vários
tensões diferentes poro o moviÍnento de
reclinoçõo do meconismo. Pistôo à gós com curso
de 80 mm, confortne DIN 4550. Rodízios de
duplo giro inletodos em poliomido com pistqs em
PU. Por de broços fixos, monufoturodos em

olumínio fundido, com ocobomento polido,

I

Um

0118
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oncorodos oo ossenro e oo encosto, unindo-os.

Bose com 05 potos em olumínio. Álturo do

Encoslo: 730mm; Lorguro do Encosto: 545mm;

Espessuro médio do encosto de 60 mm; Lorguro
do Ássento: 530mm; Profundidode do Ássento:
485mm.

20

2l

Áv.- 02, QD- 13, N- 05, CONJ. rÁMBÁÚ.PAçO DO LUMrÁR - MÁRÁNHÂO, cEP- 65 130-OOO
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{

19 2.050,00

Poltrono de oproximoção onotômico, ossento e

encosto injetodos em espumo de olto resiliâncio,
com bose de oço trotodo, ossento e encosto
revestido eln couro ecológico com cosÍuros
oporante poro melhor onoionio. Um 02 4.100,00
Poltrono com encoslo regulável em lelo mesh.

Encosto com regulogem de olturo e lombor. Broço

com regulogem verticol. Tensor de relox froniol.
Flonge sincronizoda. Áronho de nylon. Rodízio de
nylon. Um 01 t.420,00 1.890,00

Um a? 9?O,00 ?.?00,o0

Poltrono de qproximoçõo com encosto em telo
mesh. Broços e bose em oço com ponleiros de

nylon e sopotos de piso.

Um 12 495,00 5.940.00??
Longorino de PVC rígido com 03 lugores, com

broços, anotômico, bose em oço iroiodo.

Um o? 3 85,00 770,0023
Longorino de PVC rígido com 02 lugores, com

broços, onotômico, bose ern oço trotodo.

?4

Sofá de três lugores, composto por bose, ossento
e encosto. Estruturo em modeiro, com percinlos
horizontois e venticois no ossenio e encosto e
costuros apdrenie com detalhes. Ássenio e
encosto com olmofodos opoiodos em umo bose de
sustentoçõo fixo. espumos de olio quolidade e
densidode, revestido corn couro ecológico prato,
pés de melol. Um 01 3.800,00 3.800,00

1.800,00

Sofá de três lugores, composlo por bosê, ossento
e encosto, e broços junto o estruturd de rnadeiro.
ossento e encosto com olmofodos opoiodos etn

umo bcse de sustentoçõo fixo. aspumos de olto
guolidode e densidode, reveslido cotn couro

ecoló1ico ptelo , pés de melal . Um 01 1.800,00

26

Conjunto de stoke work em formo de L, formodo
por meso em ÂÂDF de olto quolidode, revesÍido em

lotninodo melomÍnico em ombos os foces, ormórios
em MDF dq mesmo cor do meso poro compor o

ombiente. ormários com proleleiros internos e
portos com puxodones ernbutidos. com govetos e
choves em duplicidode, devendo não conier
reborbos ou portes cortonles, componível,

ormários dinômicos e poinel em I DF com

proieleiros suspensos sobre mediodos, ormário
juntos coln pqinel e suportes poro tv, com

possogem poro fioçõo de embutir, em mediodos
especiois conf orme ombienle. Con.i 01 17.600.00 17.600,00

27
Conjunto de sloke work em formo de L, Íormodo
por neso etn MDF de olto quolidode, revestido em Con.i 01 7 .745,OO 7.745,OO

25

à
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lominodo melcmínico em ombcs os faces, ormôios
em ÂÂDF do Ínesmo cor do meso poro compor o

ombiente, ormários com proteleiros internos e
portos com puxodores embutidos, com govetos e
choves em duplicidode, devendo nôo conter
nebonbos ou tes cortontes, com nÍvel.

Cento e setento e seis mil reoís.

EAAE PINHEIRO
323-915.

R6: 45677 -9 ssPil A

17ó.000,00

ü
COMERCTALsO

PAçO DO LU^ rÁR - t A / t7 DE JÁNEIRO DE 2019
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