
ANEXO VII 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU 

Item Subitem Quant. Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 

1.1 1 Unid. 

Mesa de reuniões, em lamina natural de 

imbuia, com tingimento e verniz fosco, 

med.2600x1500x760,com tampo revestido 

com formica de couro preto e um vidro de 

05mm sobre o tampo. 

4.205,00 

24.634,65 

1.2 1 Unid. 

Painel para TV, med. 2300x1500 e um 

nicho para aparelhos MED. 500x350x400, 

em lâmina natural de imbuia tingida, com 

verniz fosco. 

2.800,00 

1.3 1 Unid. 

Balcão de canto, para frigobar e café com 

duas portas com dobradiças de pressão com 

amortecedor e três gavetas com trilhos 

telescópios, puxadores de metal, em lâmina 

natural de imbuia tingida com verniz fosco, 

tampo revestido com formica couro preto e 

sobre o tampo um vidro 05mm. 

3.501,66 

1.4 1 Unid. 

Mesa centro, Med.1050x600x400, em 

imbuia tingida com verniz fosco e tampo 

revestido com formica couro preto e um e 

um vidro 05mm. 

993,00 

1.5 1 Unid. 

Móvel para banheiro, em lâmina natural de 

imbuia tingida e verniz fosco, 

med.600x300x620, com duas portas, com 

dobradiças de pressão com amortecedor e 

puxadores de metal, com detalhe curvo para 

esconder a cuba e um painel com espelho. 

3.155,00 

1.6 1 Unid. 

Mesa de atendimento, med.2050x950x760, 

em lâmina natural de imbuia, com 

tingimento e verniz fosco, com tampo e 

detalhe na frente, revestidos com formica 

couro preto, seis gavetas com trilhos 

2.726,66 



telescópicos, sendo uma com chave e 

puxadores de metal cromado, sobre o tampo 

um vidro de 05mm de espessura, tampo e 

laterais com 60mm de espessura. 

1.7 1 Unid. 

Balcão med.1600x500x800,com quatro 

portas, uma bancada para computador, 

med.1200x500, um balcão de canto, 

med.920x1310x500x800, com duas portas e 

quatro gavetas e um balcão com uma porta 

med.500x400x650. Todos em lâmina 

natural de imbuia, com tingimento e verniz 

fosco, com tampos revestidos com formica, 

couro preto dobradiças de pressão com 

amortecedor, gavetas com trilhos 

telescópios e puxadores de metal, sobre os 

tampos um vidro 05mm de espessura, 

tampos e laterais com 36mm de espessura. 

5.400,00 

1.8 1 Unid. 

Cortineiro med.larg.9400xalt.400xprof.150, 

sem os trilhos em MDF 18mm, revestido 

nas duas faces e todas as bordas com 

laminas de imbuia natural com tingimento e 

verniz fosco. 

1.853,33 

TOTAL 24.634,65 

 


