
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS

Objeto: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF

Data: MAIO/2020 

Local: UBS e CRAS (COTIPORÃ/RS)
                    

MOBILIÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

MÓVEIS ALMOXARIFADO

1.1
ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 3.000,00 3.000,00

1.2
BALCÃO com portas de correr em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões 
e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 600,00 600,00

MÓVEIS SALA DE SECRETARIA

1.3
ARMÁRIO com nichos, prateleiras e portas de correr em MDF, revestido com laminado melaminico na 
cor branca. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 5.000,00 5.000,00

1.4
MESA em formato de “T” em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. Dimensões e 
detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 2.500,00 2.500,00

1.5
PRATELEIRA em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca.  Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 250,00 250,00

MÓVEIS FARMÁRCIA

1.6
ARMÁRIO com tranca e portas de abrir em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. 
Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 1.900,00 1.900,00

MÓVEIS SALA DE REUNIÕES

1.7
ARMÁRIO com nichos, gaveteiro e portas de abrir em MDF, revestido com laminado melaminico na cor 
branca. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 1.400,00 1.400,00

MÓVEIS NAAB

1.8
BALCÃO com gaveteiro e portas de abrir em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. 
Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 1.500,00 1.500,00

MÓVEIS SALA ADM 3

1.9
ARMÁRIO com nichos e portas de abrir em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. 
Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 2.900,00 2.900,00

MÓVEIS ANTESSALA 1

1.10
ARMÁRIO em formato de “U” com nichos, portas de abrir e de correr em MDF, revestido com laminado 
melaminico na cor branca. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 3.000,00 3.000,00

MÓVEIS ANTESSALA 2

1.11
APARADOR em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca.  Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 1.200,00 1.200,00

MÓVEIS DEPÓSITO MEDICAMENTOS

1.12
ARMÁRIO com prateleiras e gaveteiro em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. 
Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 4.000,00 4.000,00

1.13
ESTANTE em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 1.300,00 1.300,00

1.14
ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 7.200,00 7.200,00

1.15
MESA em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões e detalhes conforme 
projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 300,00 300,00

1.16
ARMÁRIO com nichos e gaveteiro em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. 
Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 4.500,00 4.500,00

1.17
ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 2.000,00 2.000,00

1.18
ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 4.000,00 4.000,00

1.19
ARMÁRIO com tranca e portas de abrir em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. 
Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 5.500,00 5.500,00

MÓVEIS DEPÓSITO 

1.20
PORTA MULETA em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 800,00 800,00

1.21
PORTA ANDADOR em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 800,00 800,00

1.22
MESA em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Dimensões e detalhes conforme 
projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 400,00 400,00

MÓVEIS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.23
ARMÁRIO com gaveteiro e portas de correr em MDF, revestido com laminado melamínico na cor 
branca. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 3.200,00 3.200,00

1.24
MESA EM “L” com gaveteiro em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. Dimensões e 
detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 1.800,00 1.800,00

1.25
ARMÁRIO AÉREO em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 600,00 600,00

1.26
PRATELEIRA em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca.  Dimensões e detalhes 
conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 150,00 150,00

MÓVEIS ALOJAMENTO

1.27
ARMÁRIO com portas de abrir em MDF, revestido com laminado melaminico na cor branca. Dimensões 
e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

unid. 1,00 2.300,00 2.300,00

VALOR TOTAL 
(R$)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

(R$)
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VALOR TOTAL 
(R$)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

(R$)

MOBILIÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 

MÓVEIS RECREAÇÃO

1.28

ARMÁRIO com nichos na parte superior, gaveteiro na parte inferior, portas de correr na parte superior e 
inferior em MDF, revestida com laminado melamínico na cor branca. Tampo com espessura de pelo 
menos 30mm. Laterais e portas com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com ,no 
mínimo, 18mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura, revestido em ambos os lados. Os puxadores 
serão em perfil de alumínio. Medidas e detalhes conforme projeto 

unid. 1,00 R$ 3.160,00 3.160,00

MÓVEIS SALA 1

1.29
MESA em “L” feita de MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Tampo com espessura 
de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de no mínimo 18mm. Medidas e detalhes conforme 
projeto. 

unid. 1,00 R$ 1.550,00 1.550,00

1.30

BANCADA com gaveteiro e portas de correr em MDF, revestidas com laminado melamínico na cor 
branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais e portas com espessura de, no mínimo, 
18 mm e prateleiras internas com no mínimo 18mm. Os puxadores serão em perfil de alumínio. Medidas 
e detalhes conforme projeto. 

unid. 1,00 R$ 1.590,00 1.590,00

MÓVEIS SALA 2

1.31

ARMÁRIO com nichos na parte superior e infeior, gaveteiro na parte inferior, portas de correr na parte 
superior e inferior em MDF, revestida com laminado melamínico na cor branca. Tampo com espessura 
de pelo menos 30mm. Laterais e portas com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas 
com ,no mínimo, 18mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura, revestido em ambos os lados. Os 
puxadores serão em perfil de alumínio. Medidas e detalhes conforme projeto. 

unid. 1,00 R$ 4.840,00 4.840,00

1.32
MESA em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Tampo com espessura de, no 
mínimo, 30mm. Laterais com espessura de no mínimo 18mm. Medidas e detalhes conforme projeto. 

UNID. 1,00 R$ 1.100,00 1.100,00

1.33

BANCADA com gaveteiro e portas de correr em MDF, revestidas com laminado melamínico na cor 
branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais e portas com espessura de, no mínimo, 
18 mm e prateleiras internas com no mínimo 18mm. Os puxadores serão em perfil de alumínio. Medidas 
e detalhes conforme projeto.

unid. 1,00 R$ 1.490,00 1.490,00

1.34
MESA AÉREA  em MDF, preso na parede por mãos francesas e sistema de sarrafeamento presos por 
parafusos na alvenaria, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Tampo com espessura de, 
no mínimo, 30mm. Medidas e detalhes conforme projeto.

unid. 1,00 R$ 750,00 750,00

TOTAL GERAL 76.580,00

______________________________________

Engª Camila Schmitt Caccia
CREA RS 190280
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