
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA MARCENARIA E MOBILIÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA DE VARGEM BONITA 

CRAS, VARGEM BONITA

MARCENARIA

RECEPÇÃO 1. Será executado bancada h:1.10 engrossamento de 80mm cinza cobalto Berneck, parte 

inferior mdf mineral dourado Duratex.

2. Móvel para trabalho em mdf cinza cobalto Berneck, caixaria de 30mm, portas de correr com chave, 

e puxador 7.000, as portas deverão ter sistema de freio para evitar batida, e as divisórias internas serão 

na cor branco 18mm. Painel para televisor, afastado da parede para passagem de pontos elétricos e 

antena, no material mineral dourado – linha singular Duratex.

3. Lateral fixa no móvel, 30mm cinza cobalto Berneck, com porta sistema vai e vem, também no 

próprio MDF.

4. Execução de gaveteiro móvel com rodinhas, contará com quatro gavetas, duas delas com chave. 

Puxador cava em mdf, deverão possuir sistema de deslizamento com corrediças metálicas telescópicas.

5. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 

18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e 

profundidade de 80 mm.

1,00 R$ 7.340,00 R$ 7.340,00

SALA 01 ASSISTENCIA SOCIAL. 1. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto 

Berneck, caixaria externa de 30mm, com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas 

receberão chaves, e as divisórias internas serão em mdf 18mm na cor branco.

2. Execução de mesa em “L”, toda em mdf 18 mm, caixaria de 50mm, na cor cinza cobalto, 

acabamento em 45º, parte frontal em mdf mineral dourado Duratex.

3. Execução de gaveteiro móvel com rodinhas, contará com quatro gavetas, duas delas com chave. 

Puxador cava em mdf, deverão possuir sistema de deslizamento com corrediças metálicas telescópicas.

4. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 

18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e 

profundidade de 80 mm.

1,00 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00

SALA 02 PSICOLOGIA. • MÓVEL:

1. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto Berneck, caixaria externa de 30mm, 

com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas receberão chaves, e as divisórias 

internas serão em mdf 18mm na cor branco.

2. Execução de mesa em “L”, toda em mdf 18 mm, caixaria de 50mm, na cor cinza cobalto, 

acabamento em 45º, parte frontal em mdf mineral dourado Duratex.

3. Execução de gaveteiro móvel com rodinhas, contará com quatro gavetas, duas delas com chave. 

Puxador cava em mdf, deverão possuir sistema de deslizamento com corrediças metálicas telescópicas.

4. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 

18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e 

profundidade de 80 mm.

1,00 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00

SALA 03 MULTIUSO. 1. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto Berneck, 

caixaria externa de 30mm, com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas 

receberão chaves, e as divisórias internas serão em mdf 18mm na cor branco.

2. Será instalada mesa pronta de reuniões redonda para 6 pessoas ver anexo.

1,00 R$ 10.240,00 R$ 10.240,00

COZINHA. • MÓVEL:

1. Será executado móvel com altura padrão de 0.90cm pronto. Todo em mdf cinza cobalto, caixaria de 

30mm. Portas de Abrir com puxador versatile cromado, e ponteira cromada, gavetas com 

amortecimento de impacto, corrediças telescopias, parte interna do move em mdf branco 18mm, 

divisor de talheres.  

2. Rodapé, tampo, rodabanca em granito preto são Gabriel.

3. Cuba de embutir em inox 40x34.

1,00 R$ 9.880,00 R$ 9.880,00



SALA 04 REUNIÕES. 1. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto Berneck, 

caixaria externa de 30mm, com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas 

receberão chaves, e as divisórias internas serão em mdf 18mm na cor branco.

2. Execução de mesa em mdf cinza cobalto e mdf mineral dourado Duratex. Altura de 0,78, largura de 

1.20. Engrossamento de 80mm, comprimento de 4.20.

1,00 R$ 15.388,00 R$ 15.388,00

SALA 05 ASSISTENCIA. • MÓVEL:

5. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto Berneck, caixaria externa de 30mm, 

com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas receberão chaves, e as divisórias 

internas serão em mdf 18mm na cor branco.

6. Execução de mesa em “L”, toda em mdf 18 mm, caixaria de 50mm, na cor cinza cobalto, 

acabamento em 45º, parte frontal em mdf mineral dourado Duratex.

7. Execução de gaveteiro móvel com rodinhas, contará com quatro gavetas, duas delas com chave. 

Puxador cava em mdf, deverão possuir sistema de deslizamento com corrediças metálicas telescópicas.

8. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 

18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e 

profundidade de 80 mm.

1,00 R$ 7.304,00 R$ 7.304,00

SALA 06. • MÓVEL:

1. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto Berneck, caixaria externa de 30mm, 

com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas receberão chaves, e as divisórias 

internas serão em mdf 18mm na cor branco.

2. Execução de mesa em “L”, toda em mdf 18 mm, caixaria de 50mm, na cor cinza cobalto, 

acabamento em 45º, parte frontal em mdf mineral dourado Duratex.

3. Execução de gaveteiro móvel com rodinhas, contará com quatro gavetas, duas delas com chave. 

Puxador cava em mdf, deverão possuir sistema de deslizamento com corrediças metálicas telescópicas.

4. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 

18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e 

profundidade de 80 mm. 

1,00 R$ 7.304,00 R$ 7.304,00

SALA 07.  1. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto Berneck, caixaria externa 

de 30mm, com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas receberão chaves, e as 

divisórias internas serão em mdf 18mm na cor branco.

2. Nichos laterais em mdf cinza cobalto, caixaria de 30mm, portas inferiores de abrir com puxador 

versatile em alumínio, passante superior com engrossamento de 50 mm, e fundo em mdf mineral 

dourado. 

3. Execução de mesa em “L”, toda em mdf 18 mm, caixaria de 50mm, na cor cinza cobalto, 

acabamento em 45º, parte frontal em mdf mineral dourado Duratex.

4. Execução de gaveteiro móvel com rodinhas, contará com quatro gavetas, duas delas com chave. 

Puxador cava em mdf, deverão possuir sistema de deslizamento com corrediças metálicas telescópicas.

5. Apoio Computador: Será previsto um apoio móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 

18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e 

profundidade de 80 mm. 

1,00 R$ 14.160,00 R$ 14.160,00

SALA 08. • MÓVEL:

6. Será executado móvel com altura de 2.20m, na cor cinza cobalto Berneck, caixaria externa de 30mm, 

com portas de correr, puxador 7.000 em alumínio. Todas as portas receberão chaves, e as divisórias 

internas serão em mdf 18mm na cor branco.

7. Execução de duas mesas em “L”, toda em mdf 18 mm, caixaria de 50mm, na cor cinza cobalto, 

acabamento em 45º, parte frontal em mdf mineral dourado Duratex.

8. Execução de dois gaveteiros móveis com rodinhas, contará com quatro gavetas, duas delas com 

chave. Puxador cava em mdf, deverão possuir sistema de deslizamento com corrediças metálicas 

telescópicas.

9. Apoio Computador: Será previsto dois apoios móvel para colocação de CPU. Esse apoio será de MDF 

18 mm, acabamento em 45º, na cor cinza cobalto, com as seguintes medidas: 600 mmx300 mm e 

profundidade de 80 mm. 

1,00 R$ 13.360,00 R$ 13.360,00

R$ 102.576,00

PERSIANAS CRASS 

QUANTIDADE

SALA 1 ASSISTENTE SOCIAL PERSIANA ROLO EM TECIDO BLACKOUT CINZA COM BANDO BRANCO 

TAMANHO 2,30X1,80
1,00 R$ 1.666,72 R$ 1.666,72

SALA 2 PSICOLOGA - PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO TAMANHO 

2,30X1,80
1,00 R$ 1.666,72 R$ 1.666,72



SALA 3 MULTIUSO PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO TAMANHO 

2,30X1,80
2,00 R$ 1.666,72 R$ 3.333,44

COZINHA PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO TAMANHO 1,90X0,95
1,00 R$ 995,26 R$ 995,26

SALA 4  REUNIÕES - PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO TAMANHO 

3,50X1,80 CADA PERSIANA
1,00 R$ 2.487,38 R$ 2.487,38

SALA 5 ASSISTENCIA PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO TAMANHO 

2,30X1,80
1,00 R$ 1.666,72 R$ 1.666,72

SALA 6 BOLSA FAMILIA PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO 

TAMANHO 2,30X1,80
1,00 R$ 1.666,72 R$ 1.666,72

SALA MULTIPLO USO PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO TAMANHO 

2,30X1,80
4,00 R$ 1.666,72 R$ 6.666,88

SALA 8 SECRETARIO ASSISTENCIA PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO 

TAMANHO 3,30X1,80 CADA PERSIANA DIVIDIDA EM 2 PARTES
1,00 R$ 2.391,38 R$ 2.391,38

SALA 9 ATEND. DUPLO PERSIANA ROLO EM TECIDO BLÇACKOU CINZA COM BANDO BRANCO 

TAMANHO 2,30X1,80
1,00 R$ 1.666,72 R$ 1.666,72

R$ 24.207,94

MÁRMORE E GRANITO

TAMPO, RODAPÉ, RODABANCA EM PRETO SÃO GABRIEL. 1,00 R$ 5.060,00 R$ 5.060,00

CUBA INOX 1,00 R$ 340,00 R$ 5.060,00

R$ 10.120,00

TOTAL R$ 136.903,94

AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CNPJ: 13.443.623/0001-80
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