


Colocação de Laminado produzido
com madeira 100% reflorestada
(em tom claro, similar à Sala de 
Departamento Financeiro) em toda
a área da sala, prevendo passagem
de fiação para as mesas.
*Área útil necessária de laminado: 
23,84m².

Cadeira de Escritório com rodízios
e regulagem de altura, contendo
função relax, similar à Sala de 
Departamento Financeiro.
*Cor preta;
*4 unidades.

Cadeira de Escritório Fixa, similar à 
Sala de Departamento Financeiro.
*Cor preta;
*5 unidades.

MDF Escuro* = MDF altamente versátil na cor escura (similar à Sala de Departamento Financeiro), de madeira de reflorestamento, contendo
processo automatizado, grande resistência, plasticidade, alta resistência a fungos e cupins, densidade média de 750kg/m³ (espessura 15mm) 
e 95% de aproveitamento da árvore. 
MDF Claro** = MDF altamente versátil na cor clara (similar à Sala de Departamento Financeiro), de madeira de reflorestamento, contendo
processo automatizado, grande resistência, plasticidade, alta resistência a fungos e cupins, densidade média de 750kg/m³ (espessura 15mm) 
e 95% de aproveitamento da árvore. 





Aplicação de papel de parede
na parede, com COR E MODELO 
A DEFINIR COM O CLIENTE.
*Área útil necessária de papel
de parede: 16,55m². 

3 quadros com dimensões similares às representadas em
perspectiva. Sendo dois com moldura branca e uma com 
moldura preta, com paspatur branco e preto, respectivamente.
*Quadros alinhados às prateleiras e centralizados na parede;
*Deixar um espaçamento de 7cm entre um quadro e outro;
*Escolher foto do quadro com o cliente.



Armário baixo em MDF Escuro* (PROFUNDIDADE DE 60CM) 
com moldura de 3cm em toda a borda, contendo gavetas de 
h=32cm adaptadas para pastas de arquivo. Ambas com 
puxador cava embutido na própria marcenaria.
*Prever passagem de fiação para o tampo do armário, para 
ligação de impressora e eletrodomésticos;
*Prever chave em todas as gavetas;
*Rodapé do mesmo material, de h=10cm com recuo de 5cm.
*Altura final do armário: 80cm.



Prateleiras em MDF Claro** de e=5cm (PROFUNDIDADE DE 30CM), em ambos os lados.

*Primeira prateleira fixada a 140cm do chão;
*Intercalar 30cm entre uma prateleira e outra;
*Largura da prateleira: 101cm – mesmo alinhamento das duas gavetas debaixo.
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Persiana vertical com bandô de tecido, com cor similar 
à existene na Sala de Departamento Financeiro.
*Largura final: 335cm;
*Altura total: 160cm;
*Conferir cor e modelo com o cliente.





Mesa dupla em MDF Escuro* com detalhe central no tampo em MDF Claro** 
com e=5cm (PROFUNDIDADE DE 70CM), com altura final de 80cm.

*Pés em MDF Escuro* com e=5cm, sendo dois nas laterais e um centralizado;
*Fundos em MDF Escuro* com e=2cm, recuado 45cm da parte interna da mesa;
*Acrescentar divisória central de vidro temperado incolor 8mm de h=30cm;
*Prever 6 tomadas abaixo do tampo (3 em cada lado).

VISTA INTERNA DA MESA

142,5

142,5

2 UNIDADES – no total, 4 mesas.



Gaveteiro em MDF Escuro* 
(PROFUNDIDADE DE 45CM) com 
moldura chanfrada de 5cm em toda
a borda, tendo 2 gavetas em MDF 
Claro** com puxador cava central 
embutido na própria marcenaria.

*Prever chave na primeira gaveta;
*Prever 4 rodízios de h=6cm 
embutidos na base do gaveteiro, 
ficando aparente apenas 2cm de 
cada um deles;
*Altura final do gaveteiro com 
rodízio: 60cm.

4 UNIDADES – uma para cada mesa.





Aplicação de papel de parede
na parede, com COR E MODELO 
A DEFINIR COM O CLIENTE.
*Área útil necessária de papel
de parede: 2,88m². 



Bancada em MDF Escuro* com e=5cm 
(PROFUNDIDADE DE 45CM), com altura final de 80cm.

*Pé unilateral ao lado esquerdo em MDF Escuro* 
com e=5cm;
*Mesa locada entre o armário e a porta, conferir
dimensões no local.



Armário em MDF Escuro* 
(PROFUNDIDADE DE 45CM) 
com moldura de 3cm em toda
a borda, tendo 4 portas de 
correr de MDF Claro** com 
perfil de alumínio bronze de 
0,5cm com puxador slim 
bronze em todo o 
comprimento de cada porta.

*Armário do piso à laje, 
conferir dimensões no local;
*Rodapé e rodateto de 
h=10cm com recuo de 5cm.

CORRE CORRECORRE CORRE



Armário em MDF Escuro*  
(PROFUNDIDADE DE 45CM) 
com moldura de 3cm em toda
a borda, sendo o fundo, os
montantes e as prateleiras em
MDF Claro**.

*Prateleiras e montantes de 
e=3cm;
*Conferir dimensões das 
pastas, para encaixá-las
exatamente em cada vão
projetado;
*Armário do piso à laje, 
conferir dimensões no local;
*Rodapé e rodateto de 
h=10cm com recuo de 5cm.



Colocação de Laminado produzido
com madeira 100% reflorestada
(em tom claro, similar à Sala de 
Departamento Financeiro) em toda
a área da sala, prevendo passagem
de fiação para as mesas.
*Área útil necessária de laminado: 
42,33m².

Cadeira de Escritório com rodízios e 
regulagem de altura, contendo função relax, 
similar à Sala de Departamento Financeiro.
*Cor preta;
*10 unidades.

Cadeira de Escritório Fixa, similar à 
Sala de Departamento Financeiro.
*Cor preta;
*1 unidade.

MDF Escuro* = MDF altamente versátil na cor escura (similar à Sala de Departamento
Financeiro), de madeira de reflorestamento, contendo processo automatizado, grande
resistência, plasticidade, alta resistência a fungos e cupins, densidade média de 750kg/m³ 
(espessura 15mm) e 95% de aproveitamento da árvore. 
MDF Claro** = MDF altamente versátil na cor clara (similar ao armário já existente na Sala de 
Departamento Legislativo/Jurídico), de madeira de reflorestamento, contendo processo
automatizado, grande resistência, plasticidade, alta resistência a fungos e cupins, densidade
média de 750kg/m³ (espessura 15mm) e 95% de aproveitamento da árvore. 

Manter piso de cerâmica existente.

Manter armário existente.







Prateleiras em MDF Claro** de e=5cm 
(PROFUNDIDADE DE 30CM).
*Primeira prateleira fixada a 160cm do piso;
*Intercalar 30cm entre uma prateleira e outra;
*Largura da prateleira: 70cm – alinhada com a 
mesa abaixo;

Aplicação de papel de 
parede na parede, com 
COR E MODELO A DEFINIR 
COM O CLIENTE.
*Área útil necessária de 
papel de parede: 10,55m².

Persiana vertical com bandô de tecido, 
com cor similar à existene na Sala de 
Departamento Financeiro.
*Largura final: 230cm;
*Altura total: 160cm; 
*Conferir cor e modelo com o cliente.
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Conjunto de 4 mesas em MDF Escuro* com detalhes centrais no tampo em MDF Claro** com e=5cm, 
conforme representados em perspectiva (PROFUNDIDADE DE 70CM), com altura final de 80cm.

*Prever 5 Pés em MDF Escuro* com e=5cm, sendo dois nas laterais e 3 centrais, espaçados
conforme representados em perspectiva;
*Prever um fundo entre os dois conjuntos de mesa (frente a frente) em MDF Escuro* com e=5cm;
*Acrescentar divisória central de vidro temperado incolor 8mm de h=30cm e largura de 600cm, 
entre um conjunto de mesa e outro;
*Acrescentar divisória de vidro temperado incolor 8mm de h=30cm e largura de 70cm, entre uma
mesa e outra, sendo 3 divisórias em cada conjunto de mesa;
*Prever 3 tomadas abaixo de cada tampo de mesa, ou seja, 12 tomadas em cada conjunto de mesa.

2 UNIDADES – no total, 8 mesas.



Gaveteiro em MDF Escuro* 
(PROFUNDIDADE DE 45CM) com 
moldura chanfrada de 5cm em toda
a borda, tendo 2 gavetas em MDF 
Claro** com puxador cava central 
embutido na própria marcenaria.

*Prever chave na primeira gaveta;
*Prever 4 rodízios de h=6cm 
embutidos na base do gaveteiro, 
ficando aparente apenas 2cm de 
cada um deles;
*Altura final do gaveteiro com 
rodízio: 60cm.

8 UNIDADES – uma para cada mesa.



Quadro branco (lousa
para escrever) com 
moldura de 5cm em
toda a borda em MDF 
Escuro* (ESPESSURA 
TOTAL DE 3CM).

*Dimensões finais: 
100x150cm;
Quadro fixado a 65cm 
do piso.







Aplicação de papel de parede
na parede, com COR E MODELO 
A DEFINIR COM O CLIENTE.
*Área útil necessária de papel
de parede: 13,00m².

3 quadros com dimensões similares às representadas em perspectiva. Sendo dois com 
moldura branca e uma com moldura preta, com paspatur branco e preto, respectivamente.
*Quadros centralizados entre a vista da porta e o armário existente, conferir dimensões
no local;
*Deixar um espaçamento de 7cm entre um quadro e outro;
*Escolher foto do quadro com o cliente.



Divisória do hall de entrada em “L” em MDF 
Escuro* (ESPESSURA DE 5CM), contendo uma
porta de correr do mesmo material e mesma
espessura. 

*Altura final da divisória: 110cm;
*Prever um vão entre a divisória e o armário
para a porta correr, conferir dimensões no 
local.

72,5
72,5



Bancada em MDF Claro** com e=5cm 
(PROFUNDIDADE DE 60CM), com altura final de 
80cm.

*Pé unilateral ao lado esquerdo em MDF 
Claro** com e=5cm;
*Bancada fixada na divisória do hall de entrada.

Bancada em MDF Escuro* com e=5cm (PROFUNDIDADE DE 
40CM), com altura final de 75cm – encaixada na bancada lateral 
de MDF Claro**.

*Pé unilateral ao lado direito em MDF Escuro* com e=5cm;
*Bancada fixada na bancada lateral de MDF Claro**, avançando
o seu comprimento até a divisória do hall de entrada.
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Persiana vertical com bandô de tecido, com cor similar 
ao existene na Sala de Departamento Financeiro.
*Largura final: 230cm;
*Altura total: 160cm; 
*Conferir cor e modelo com o cliente.



Armário baixo em MDF Escuro* (PROFUNDIDADE DE 45CM) com moldura de 
3cm em toda a borda, contendo 6 gavetas na parte de cima de h=25cm e 6 
gavetas na parte debaixo de h=39cm, sendo as debaixo adaptadas para pastas 
de arquivo. Ambas com puxador cava embutido na própria marcenaria.

*Prever passagem de fiação para o tampo do armário, para ligação de 
impressora e eletrodomésticos;
*Rodapé de h=10cm com recuo de 5cm.
*Altura final do armário: 80cm.



Armário em MDF Escuro*
(PROFUNDIDADE DE 45CM) 
com moldura de 3cm em toda
a borda, tendo 4 portas de 
correr de MDF Claro** com 
perfil de alumínio bronze de 
0,5cm com puxador slim 
bronze em todo o 
comprimento de cada porta.

*Armário do piso à laje, 
conferir dimensões no local;
*Rodapé e rodateto de 
h=10cm com recuo de 5cm.

CORRE CORRECORRE CORRE



Armário em MDF Escuro*  
(PROFUNDIDADE DE 45CM) 
com moldura de 3cm em toda
a borda, sendo o fundo, os
montantes e as prateleiras em
MDF Claro**.

*Prateleiras e montantes de 
e=3cm;
*Conferir dimensões das 
pastas, para encaixá-las
exatamente em cada vão
projetado;
*Armário do piso à laje, 
conferir dimensões no local;
*Rodapé e rodateto de 
h=10cm com recuo de 5cm.









Armário baixo em MDF Escuro* (PROFUNDIDADE DE 60CM) com moldura de 3cm em
toda a borda, tendo 2 portas de correr de MDF Claro** com perfil de alumínio bronze de 
0,5cm com puxador slim bronze em todo o comprimento de cada porta.

*Armário sem rodapé;
*Altura final do armário: 121cm – até o peitoril da janela, conferir dimensões no local. 

CORRE CORRE



Armário baixo em MDF Escuro* (PROFUNDIDADE DE 
60CM) com moldura de 3cm em toda a bordas, sendo o 
fundo, os montantes e as prateleiras em MDF Claro**.

*Prateleiras e montantes de e=3cm;
*Conferir dimensões das pastas, para encaixá-las 
exatamente em cada vão projetado;
*Armário sem rodapé.





Bancada em MDF Claro** com e=5cm (PROFUNDIDADE DE 
70CM), com altura final de 80cm.
*Pé unilateral ao lado esquerdo em MDF Claro** com e=5cm;
*Comprimento igual à distância entre vista da porta e parede, 
conferir dimensões no local;
*Prever mão francesa de inox na parte debaixo da bancada, 
para fixação da mesma.







Armário aéreo em MDF Escuro* 
(PROFUNDIDADE DE 40CM) com 
moldura de 3cm em toda a borda, 
tendo 3 portas de correr de MDF 
Claro** com perfil de alumínio
bronze de 0,5cm com puxador slim 
bronze em todo o comprimento de 
cada porta.

*Rodateto de h=10cm com recuo
de 5cm.

CORRE CORRECORRE



Armário aéreo em MDF Escuro* (PROFUNDIDADE DE 
40CM) com moldura de 3cm em toda a borda, sendo o 
fundo, os montantes e as prateleiras em MDF Claro**.

*Prateleiras e montantes de e=3cm;
*Conferir dimensões das pastas, para encaixá-las 
exatamente em cada vão projetado;
*Armário fixado na laje, conferir dimensões no local.



MDF Branco = MDF altamente versátil na cor branco, de madeira de reflorestamento, contendo processo automatizado, grande resistência, 
plasticidade, alta resistência a fungos e cupins, densidade média de 750kg/m³ (espessura 15mm), 95% de aproveitamento da árvore.

Manter piso de 
cerâmica existente.

Manter mesa e 
cadeiras existentes.





Quadro de avisos com moldura preta de 3cm em toda a borda
(ESPESSURA TOTAL DE 3CM), sendo a parte central com chapa metálica, 
para fixação de ímãs.
*Dimensões finais: 120x60cm;
*Quadro fixado a 120cm do piso, centralizado com a mesa existente.





Persiana vertical com 
bandô de tecido, com cor
similar ao existene na Sala
de Departamento
Financeiro.
*Largura final: 180cm;
*Altura total: 160cm; 
*Conferir cor e modelo
com o cliente.



Armário abaixo da bancada de pedra em MDF 
Branco (PROFUNDIDADE DE 58CM – recuado 2cm 
da bancada de 60cm), contendo 4 portas de abrir
com puxador cava embutido na própria marcenaria.

*Prever uma prateleira interna central;
*Rodapé de pedra com h=20cm e recuo de 10cm.

Cristaleira apoiada na bancada de pedra em MDF 
Branco (PROFUNDIDADE DE 30CM) com moldura
de 3cm em toda a borda, contendo na parte de 
cima duas portas de vidro jateado com perfil de 
alumínio prata de 0,5cm e com puxador slim prata
em todo o seu comprimento, e na parte debaixo
um nicho com moldura de 3cm em toda a borda
com h=34cm, para embutir forno micro-ondas.

*Armário sem rodateto;
*Armário da bancada à laje, conferir dimensões no 
local;
*Conferir modelo do forno micro-ondas existente.



Cristaleira apoiada na bancada de pedra
em MDF Branco (PROFUNDIDADE DE 
30CM) com moldura de 3cm em toda a 
borda, tendo prateleiras intenas em MDF 
branco de e=3cm, espaçadas conforme
representado em perspectiva.

*Fundo em MDF Branco;
*Armário sem rodateto;
*Armário da bancada à laje, conferir
dimensões no local.





Armário aéreo em MDF Branco
(PROFUNDIDADE DE 40CM) com moldura
de 3cm em toda a borda, contendo:

- Na lateral esquerda: 2 nichos em MDF 
Branco (PROFUNDIDADE DE 20CM), sendo o 
de cima com porta basculante sobreposta
de vidro jateado com perfil de alumínio
prata de 0,5cm e com puxador slim prata
em toda a sua largura e o debaixo vazado;
- Na lateral direita: 3 portas basculantes de 
MDF Branco com perfil de alumínio prata de 
0,5cm e com puxador slim prata em toda a 
largura de cada porta.

*Armário sem rodateto, locado acima do 
armário da geladeira;
*Deixar lateral esquerda do armário
recuada da parede, para acesso da janela;
*Conferir dimensões no local.



Armário abaixo da bancada de pedra em
MDF Branco (PROFUNDIDADE DE 58CM –
recuado 2cm da bancada de 60cm), 
contendo 1 porta basculante abaixo da 
pia com 1 gavetão abaixo e 4 gavetas –
sendo as duas primeiras com porta 
talheres embutidos. Ambas com puxador
cava embutido na própria marcenaria.

*Rodapé de pedra com h=20cm e recuo
de 10cm.

Armário para embutir geladeira em MDF 
Branco (PROFUNDIDADE DE 70CM), com 
moldura de 3cm em toda a borda, com 
uma prateleira removível de e=3cm na
parte de cima (para futura substituição da 
geladeira).

*Conferir modelo da geladeira existente.



Bancada em “L” de granito de cor clara.
*Prever rodapia de 15cm, da cristaleira até o armário da geladeira;
*Prever saia de 5cm com pé unilateral esquerdo, com mesmo material e espessura, 
na lateral do armário abaixo da cristaleira e na lateral do armário da pia;
*Prever vão de 60cm, entre as duas bancadas, para encaixe do fogão existente;
*Prever recorte na pedra, para encaixe da cuba de inox (a ser fornecida pelo cliente);
*Prever rodapé de 20cm, em todos os armários baixos representados em perspectiva;
*Conferir dimensões no local.


