
      Orçamento 
Data: 18/03/2016

Bombeiros 
A/C 
Roberta Morais 

DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. R$ TOTAL  R$

12 1.833,00 21.996,00 

4 2.430,00 9.720,00 

9 5.756,00 51.804,00 

2 3.930,00 7.860,00 

78 876,00 68.328,00 

33 1.180.00 38.940,00 

1 2.834,00 2.834,00 

A J.Ziliotto é uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência na área de mobiliário corporativo para 
escritórios, clínicas, cursos e escolas, call centers, auditórios, indústrias, ambientes executivos e operacionais.  
Projetamos, produzimos, ou fornecemos painéis complementares, mobiliário sob medida, divisórias, e uma 
completa linha de móveis e acessórios de marcas conceituadas. 

Estação  em L medindo 160x160x74  
composta por mesa principal e lateral com 
caixa de acesso com 5 tomadas elétricas  
espera para Rj 45) com a parte elétrica  

pronta para uso eletrificada estrutura em 
aço pintado .

Mesa gestor medindo 160x80x74  
composta por mesa lateral  90x 70 em 
madeira  com caixa de acesso com 5 

tomadas elétricas  espera para Rj 45) com a 
parte elétrica  pronta para uso eletrificada

Plataforma com 6 lugares medindo 
360x140x74 em mdp de 25mm com perfil 

de fita reta de 3mm com caixa elétrica 
sobre o tampo painel divisor fontal e lateral 

.

Plataforma com 4 lugares medindo 
240x140x74 em mdp de 25mm com perfil 

de fita reta de 3mm com caixa elétrica 
sobre o tampo painel divisor fontal e lateral 

.

Gaveteiro com 4 gavetas normais e uma 
para pasta suspensa com chave e puxador 

Armário alto  medindo 186x80x46 com 
prateleira interna puxador e chave   

Mesa reunião 270x130x74 em mdp de 
25mm com estrutura painel passagem de 

cabos com caixa elétrica 



4 1.067,00 4.268,00 

74 1.056,00 78.144,00 

8 586,00 4.688,00 

288.582,00 

Validade 5 dias 

Pagamento28 dias 

Att

Carla Pauli Siqueira 
Fone 30281520
Consultora de vendas 

Poltrona espadar alto  encosto e  espuma 
injetada no assento  com braços reguláveis  
na altura sistema sincronizador com vários 

travamentos e acionamento a gás base 
náilon com rodízios pulos de pu  capa 

protetora no acento e encosto .

Poltrona espadar médio   encosto e  
espuma injetada no assento  com braços 

reguláveis  na altura sistema sincronizador 
com vários travamentos e acionamento a 
gás base náilon com rodízios pulos de pu  

capa protetora no acento e encosto .

Cadeira com tela encosto e assento 
espuma injetada  com base fixa contilever  
com sapatas deslizantes de náilon  espuma 

injetada com capa protetora no acento .
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