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ORÇAMENTO DE HONORÁRIOS PARA PROJETO DE INTERIORES

DADOS DO CLIENTE
Cliente: Câmara Municipal de Iepê
Local da Obra: Plenário da Câmara Municipal de Iepê
Solicitante: Joelma Mariano Gonçalves Pádua
Fone: (18) 3264-1281
E-mail: contato@camaraiepe.sp.gov.br
LOCAL DA OBRA
Plenário da Câmara Municipal de Iepê
1- INSTRUÇÕES GERAIS:
1.1
– Para a fabricação dos móveis é indispensável seguir o projeto, detalhamentos,
especificações técnicas e dimensões deste Memorial Descritivo e demais Projetos.
1.2
– Os serviços de montagem e adaptações é a cargo do fabricante.
1.3
– Todos os tipos de materiais empregados na fabricação dos móveis, tais como
madeiras, acabamentos, puxadores, etc, devem possuir padrão de qualidade,
conforme normas técnicas especificas aplicáveis a cada caso.
1.4
– Todas a peças devem ser devidamente embaladas para transporte, de forma
a garantir a integridade dos materiais e equipamentos fornecidos.
1.5
– Os materiais que exigem fixação na parede devem ser devidamente fixados
com buxas e parafusos adequados para cada tipo de caso.
1.6
– Os elementos de fixação, tais como rebites, parafusos auto-atarrachantes,
etc, devem ser distribuídos uniformemente, em numero e tamanho, de forma a
garantir que as peças fiquem rigidamente presas, não apresentando sobras, pontas ou
rebarbas.
1.7
– Serão de responsabilidade do fornecedor toda mão-de-obra, maquinário e
acessórios necessários a perfeita instalação e funcionamento dos materiais e
equipamentos fornecidos.
1.8
– As rebarbas devem ser cuidadosamente eliminadas, principalmente as
originadas por cortes.
1.9
–Todas as medidas contidas no projeto estão em Metros (m).
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2- MOVEIS DO PLENÁRIO:
2.1. MESA PRESIDENCIAL
2.1.1. – Para fabricação da mesa, todo corpo do mobiliário, incluindo estruturas
internas, tão quanto as frentes do mobiliário será de MDF.
2.1.2. – As chapas de MDF terão espessura de 15mm.
2.1.3. – As cores das chapas de MDF deveram seguir as especificações do projeto e
tendo como base a Casa do MDF de Presidente Prudente, E-mail:
www.casadomdfprudente.com.br/produtos.
2.1.4. – A face interna dos frisos e rodapé deve ser revestido com fita de aço
escovado ou outro material de escolha do fabricante que possua a mesma tonalidade.
2.1.5. – O logotipo deve ser fabricado em aço escovado e colorido em tinta óleo nas
cores e detalhes do logotipo de Iepê, obedecendo um dimensionamento máximo em
um raio de 0.20m e espessura de 0.07m. O mesmo deve ser devidamente fixado
rigidamente com parafusos no centro da face da mesa de acordo com o projeto.
2.1.6. – Devem ser inseridos a quantidade necessária, de acordo com o fornecedor,
de Pés Niveladores em Alumínio revestidos com borracha, para o melhor nivelamento
da mesa.
2.1.7. – Os buracos para passagem de fios devem ser perfurados no local de
instalação, para a melhor localização dos mesmos e tapados com passa fio de plástico
na cor preto.
2.1.8. – Deve ser inserido tampo de vidro sobre a face de topo da mesa, conforme
projeto, com espessura de 5mm.

3.1. MESA DOS VEREADORES (2 Mesas)
3.1.1. – Para fabricação da mesa, todo corpo do mobiliário, incluindo estruturas
internas, tão quanto as frentes do mobiliário será de MDF.
3.1.2. – As chapas de MDF terão espessura de 15mm.
3.1.3. – As cores das chapas de MDF deveram seguir as especificações do projeto e
tendo como base a Casa do MDF de Presidente Prudente, E-mail:
www.casadomdfprudente.com.br/produtos.
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3.1.4. – Devem ser inseridos a quantidade necessária, de acordo com o fornecedor,
de Pés Niveladores em Alumínio revestidos com borracha, para o melhor nivelamento
da mesa.
3.1.5. – Os buracos para passagem de fios devem ser perfurados no local de
instalação, para a melhor localização dos mesmos e tapados com passa fio de plástico
na cor preto.
3.1.6. – Deve ser inserido tampo de vidro sobre a face de topo da mesa, conforme
projeto, com espessura de 5mm.

4.1. PÚLPITOS (2X)

4.1.1. – Para fabricação dos Púlpitos, todo corpo do mobiliário, incluindo estruturas
internas, tão quanto as frentes do mobiliário será de MDF.
4.1.2. – As chapas de MDF terão espessura de 15mm.
4.1.3. – As cores das chapas de MDF deveram seguir as especificações do projeto e
tendo como base a Casa do MDF de Presidente Prudente, E-mail:
www.casadomdfprudente.com.br/produtos.
4.1.4. – O rodapé deve ser revestido com fita de aço escovado ou outro material de
escolha do fabricante que possua a mesma tonalidade.
4.1.5. – O logotipo deve ser fabricado em aço escovado e colorido em tinta óleo nas
cores e detalhes do logotipo de Iepê, obedecendo um dimensionamento máximo em
um raio de 0.125m e espessura de 0.04m. O mesmo deve ser devidamente fixado
rigidamente com parafusos no centro da face da mesa de acordo com o projeto.
4.1.6. – Devem ser inseridos a quantidade necessária, de acordo com o fornecedor,
de Pés Niveladores em Alumínio revestidos com borracha, para o melhor nivelamento
da mesa.
4.1.7. – Os buracos para passagem de fios devem ser perfurados no local de
instalação, para a melhor localização dos mesmos e tapados com passa fio de plástico
na cor preto.
4.1.8. – As portas devem ser de MDF espessura 15mm, revestidas de acordo com a
tonalidade do projeto, Dobradiça Caneco Reta Slide Hettich (11mm de Profundidade),
puxador para porta de armário em alumínio escovado curvo distancia dos furos 0.16m.
4.1.9. – As prateleiras internas devem ter espessuras de 18mm e apoias sobre
encostos em MDF.
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5.1. MESA DE SOM
5.1.1. – Para fabricação da mesa de som, todo corpo do mobiliário, incluindo
estruturas internas, tão quanto as frentes do mobiliário será de MDF.
5.1.2. – As chapas de MDF terão espessura de 15mm. As prateleiras superior,
portinhola da mesa de som e aparador do CPU devem ter espessura de 30mm.
5.1.3. – As cores das chapas de MDF deveram seguir as especificações do projeto e
tendo como base a Casa do MDF de Presidente Prudente, E-mail:
www.casadomdfprudente.com.br/produtos.
5.1.4. – Devem ser inseridos a quantidade necessária, de acordo com o fornecedor,
de Pés Niveladores em Alumínio revestidos com borracha, para o melhor nivelamento
da mesa.
5.1.5. – Os buracos para passagem de fios devem ser perfurados no local de
instalação, para a melhor localização dos mesmos e tapados com passa fio de plástico
na cor preto.
5.1.6. – A porta deve ser de esquadria de alumínio obedecendo as dimensões do
projeto, em tonalidade cinza claro, fechamento em vidro, dobradiça Caneco Reta Slide
Hettich (11mm de Profundidade), puxador para porta de armário em alumínio
escovado curvo distancia dos furos 0.16m e fechadura com chave para armário em
ferro cromado.
5.1.7. – As prateleiras internas devem ter espessuras de 18mm e apoias sobre
encostos em MDF.
5.1.8. – Ao fundo da mesa de som, onde há o fechamento com porta deve ser
fechado com tampo 60% vazado, o tipo de material fica a critério do fornecedor,
podendo ser em madeira, plástico, etc.
5.1.9. – A base onde será embutida a mesa de som deve ser revestida com carpete
nos fundos e laterais, sem fechamento de fundo para passagem dos fios.
6.1 PAINEL DECORATIVO
6.1.1. – Para fabricação do Painel Decorativo, todo corpo do mobiliário, incluindo
estruturas internas, tão quanto as frentes do mobiliário será de MDF.
6.1.2. – As chapas de MDF terão espessura de 15mm.
6.1.3. – As cores das chapas de MDF deveram seguir as especificações do projeto e
tendo como base a Casa do MDF de Presidente Prudente, E-mail:
www.casadomdfprudente.com.br/produtos.
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6.1.4. - A face interna dos frisos e rodapé deve ser revestido com fita de aço escovado
ou outro material de escolha do fabricante que possua a mesma tonalidade.
6.1.5. O letreiro deve ser fabricado em aço escovado e dimensionado de acordo com
a “Frase” determinada pela Câmara de Iepê-SP, de modo que se alinhem
proporcionalmente. O mesmo deve ser devidamente fixado rigidamente com
parafusos no centro da face da mesa de acordo com o projeto.
6.1.6. – Na face posterior deve ser inserido FITA-LED 110v 3528 BRANCO FRIO 110
VOLTS, assim como consta no projeto.
7.1 ASCENTOS DA PLATEIA
7.1.1. – para os acentos da plateia serão dispostos 120 acentos subdividos em
longarinas de 6 (seis) lugares, podendo ser subdivididos em longarinas de 3 (três)
lugares, com espaldar baixo - concha dupla, estrutura interna de madeira laminada,
com perfil de proteção nas bordas.
Estrutura fixa, tipo longarina, com tubos duplos em aço 50x30 ou 40x80, com
niveladores em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta, pintura epoxí.
O revestimento dos acentos será no couro ecológico preto, onde dos 120 acentos
seram reaproveitados 28 ao qual deve ser trocado o revestimento em couro ecologico
preto e inseridos em sua estrutura metálica comportante a 6 lugares.
OBSERVAÇÃO:
A nomenclatura das tonalidades de revestimento pode variar de fabricante para
fabricante, isso pode ser reconsiderado desde que seja respeitado as tonalidades
vigentes da madeira ou revestimento proposto em projeto.
Qualquer alteração o profissional responsável pelo projeto deve ser previamente
notificado.
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