
Empresa: GABRIEL OLIVEIRA DE ALENCAR TRANSPORTES

CN PJ : 14.262.7 3L I OOOL-LO

Avenida Doutor Carlos Burgos, ne1336-Jd. Novo Amparo

CEP 13.901-350 Amparo SP

ORÇAMENTO

10 Jogos de mesa de 3.00 metros

- Sendo assim descriminado 10 mesas e 20 bancos sem encosto

Madeira maciça angico / angelim

Unitário - RS 5.800,00

Valor Total- Rs 58.000,00

14 Bancos de Peroba de demolição com 1,60 metros

Unitário - RS 1.350,00

Valor Total- RS 18.900,00

Todos os móveis são entregues envernizados

Orçamento realizado dia 20 / 1O /2027

Elaborado por Telma Duda

Contatos telefônicos: (19) 9.9625 3955 / (19) 3938 3518

+

Telma Maria Duda

Amparo, 20 de Outubro de 2021

AJ, h,,Lulx4



g lnforme seu CEP

-t
;./'

Banco Rústico 3 Lugares Madeira i.4aciça Direto Da Fabraca lMercado Livrê

q

Você também pode gostar: gerôdor de cloro nôutilus - ôcôbamento monocomêndo docol - porta copos - côixô organizadorô trônsparente - perfil le

Voltarà lista Côsô, Móveis e Decoração ) JardimeAÍLivre > Móveis parô Jardim ) Cadeiras e Bancos de Jêrdim > 8ôncosdeJôrdim Compôrtilhar Vender um igual

Banco Rústico 3 Lugares
Madeira Maciça Direto Da
Fabrica

R$ 759'o
em 12x R$ 72io
Ver os meros de pagamento

@ Entreqa a combinâr com o vendedor

Ver custos de envio

Cor: MaÍrom

Estoque disponível

Ouantidade: 1 unidade -
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2Ol1Ol2O21 10:23 Banco Rústico 3 Lugares Madeira Maciça Direto Dã Fab.ica lMercâdo Livre

I
-

R$1.460'o
12x R$ 139'?"

Jogo Banco Mêdeira 4
Unidades Para Jardim Direto

Vêr mais anúncios do vendedor

R$8420'
12x R$ 80rl

Banco Rustico Namoradeira 3

Lugarês Varands/ Jardim

R$74680
12x R$ 71"

Banco Rústico 3 Lugêres

lnformações sobre o vendedor

I Localizaçõo

õ MercadoLíder Gold

255 w ô
Entrccll ocVendas nos

ultrmos 60 ciias

Características princi pais

Marca

Modelo

Material do âssento

lúarcenaria

namorôdeira, bônco 3 lugares, banco jardim , madeirô maciça,
namoradeira de madeirô rusticô

l\y' ad e irã

Ver môis dados deste vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

r I

r',
í

Gôrôntia do vendedor

Sêibê mais sobre garôntiô



comprê pêlo Têlêfone

§ whatslpp: (11) 4oo7-138o I r,:,0',âl

Q Tetefone' 4007-1380 c.)prr;r .

Q telefone, 0S00-602-1380 l] mà, , í(,, roes

Banco Madeiía 3 Lugares Lyptus Jatobá 90r'l50cm Maríom Metalnew lLeroy Merlin

t""""r, doo aFà\lef6t §Entrar
§ comprê peto WhetsApt

Home»lârdimêvârânda)Móveisparalârdim»BâncosparaJardim)Eancol,ladolra3Luga.-

Banco Madeira 3 Lugares Lyptus

latobá 90x150cm Marrom Metatnew
4.4 {19)

Descriçáo

0 Banco de Madeira para Jardim possui acabamento em

Potisten da sayerlack, um verniz de quatidade superior,
que garante maior proteçáo, resistência e durâbitidade

ao produto, fabricados com a Madeira Lyptus, possui '150

centímetros de targura e é perfeito para jardim.

oo

R$ 744,90u.,0"
lOx s/ luros no cartáo Cêlebrel

Vendtdo e entregue pír I eroy Mertrn

Í o, mâs .i,r rrâ8ament.)
É

Câlcútêseu Írête

Não ser meu CEP

Estoque na Loja físicaPreçovátido para o diâ 2Ol1Ol2O21na regiáo Sáo Peulo o Re8iáo em

comprásrêâlizâdâspelositêouTetêv€ndâs.Pãrecompresem nosses

LoJâs, verifiquê disponibrlidedêde estoque. O velor do ír€tê náo está

inctuso. Fotos meramente itustrâtivâs

Comprar

CaracterÍsticas Têcnicas Descriçáo do produto Avatiaçóes Produtos comptementares Conteúdos

cêrenciar cookiôs

9.

Cookres

20t1012021 10:24
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2Ol1Ol2O21 10124 Banco lvladeira 3 Lugares Lyptus Jatobâ 90x150cm Marrom Metalnew I Leroy lúerlin

Profundidad6 5/ cn,

150 c,r

26,4 t',€

Maderra

Eucar,pto

Madr rra

EucaLipto

Náo I etrátil

3 tug, r(es)

240 te

Marrr)m

Lyptus

lJleta new

Desn ontado

Comprimento

Peso do Produto

Materiat da
Éstrutuía

Íipo do Mat.rial de
Estrutura

Materiat do Ass6nto

Tipode Matoriât do
Assento

Assento Retrátil

Quantidadode
LuEaros

Capacidadê de Peso

Tonatidade

Modêto

Marca

Montagem

Complexidade dê
Montagem

Baixa pode ser montado por uma pessoa teiga

Garentiâ do
Febricante 6 me: (es)

Tstefone da
Assistência do
Fabricante

(18) 3;49-3040

Sitê do Fabricante wwl^ metatnew.com.br

contêúdo dâ
Embatagem 1 Banco de lardim, 14anual de MontaBem, Chave e Parafusos

Politrca de Egronciâr cookie5
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Custo dâ
Manutençáo

Banco lúadeira 3 Lugares Lyptus Jatobá 90x150cm l\,4arrom Metalnew I Leroy Merlin

Baix(

Formato

AÍêas lndicâdas

Retaigular

Exter nas

Banco Madeira 3 Lugares Lyptus latobá 90x150cm Marrom
Metatnew
Sáo tantas as opçóes de produtos para deixar a sua área externa ainda mais aconchegante que dúvidas sobre quâl

combinâ mais com o seu ambiente sáo comuns. Você pode adquirir todos os móveis possÍveis, mas sê o sêu quintât náo

tiver um banco, parece que tem alguma coisa faltando, náo é?

As variaçÕes de assentos crescem diariamente e questionamentos sobre qual é o methor materiat para se ter em casa

deixam nos enchem de dúvidas. Entáo, que taI apostâr na tradicionaI madeira? Eta traz charme para a sua casa, mostra
tradiçáo, bom gosto e trânsmite um ar campestre.

Atém de todas essas característicâs, o Banco Madeira 3 Lugares Lyptus latobá 90x150cm Marrom Mêtalnêw é
resistêntê e durávêt.

CaracterÍsticas do Banco Madeira 3 Lugares Lyptus latobá 90x150cm Marrom
Metatnew
A typtus é uma madeira extremamente nobre com baixÍssimo nível de degradação ambientat. Sustentávet, ela é

extraída de ftorestas renováveis, o que gera uma inesgotabitidade de materiaL.

A quatidade do Banco Madeira 3 Lugarês Lyptus latobá 90x150cm Marrom Metatnew dá um show. Com um

acabâmento em verniz polisten da Sayertâck, o móveI torna-se ainda mais resistente contra as mudançâs climáticâs.

lnformaçôes extras do Banco Madeira 3 Lugares Lyptus latobá 90x150cm
Marrom Metatnew
Apesar de ser entregue desmontâdo, ete acompanhâ um mânuatde instruÇóes, uma chave e parafusos para facititar o

Cookies



Mesa de mader.a 3 Metros Conjunto mesa De Churrasco Em Angelim 3 x em PromoÇão Oíertas na Americânas

búsque aqui seu produto

páginâ iniciãl ) móves ) cozinha ) mesa para cozrnha

Ç EvarÍar ( mmoadllar Mesa dê madeira 3
Metros Conjunto mesa
De Churrasco Em
Angelim 3 x

R$ 3.800,00
enr até 12x sem tuíos no cartâo dê cÉdito
coÍn Amê e recebê R$ 38,00 de voita

?. E? RS 3.800,00 em ate '15x sem juíos
no caÍtáo Àmericânas com Amê e Íeceba R$
38.00 dê volta

Mêsa dê chuÍrasco nova. em mâderrâ
meciÇâ d€ Angelim pedra,
ammpanhadâ poí 2 bancos. Alta
durabilida.lê íesistêntê ê nãô sôíre
com cupim. Mesa que duraÍâ
décadas. A tiampa é constituida por
duas tábuas e emolduradâ por

msrs lormas de pagaÍcalg

I Avenidâ BeÍnardino de Campp§, Centro -

R1H9€S
R$ 239,00

mais inÍor.naçôcs

oolitica de trocâ e devoluçe!

comprar com ÇaMe

Ésle produto é venddo por LakariMoveis e
entregue po. AmêÍicanas. que garânte a sua
compÍa. do pedido à entrêga.

os destaques da categoria nâ sua rêgião

rt
.tt+

fl.

Conjunto de Mesa ltália 1.20m
Tampo Granito com 4...

Conlunio de l\,lesa lláliâ '1,40m

Íampo MDP com 6 Cadeira...
CoÍrjunto de Mesa ltália 0,70m
Tampo ÀIDP com 4 Cadeira...

Conlunlo de Mesâ llalia 1,40m
Tampo Granilo com 6...

Conlta,,.
1.40m I

It *t ** '

R$ 45E,97
em 1x no câÍtZio do crádito

R$ 8í6,75
€m '1 x no cartão de crédito

R$ 816,75
êm I x nô cârião de crédito

R$ 1.(
em 1xn

R$ 6í 2,3'l
em 1x no cartão de crédiio

produtos patrocinados

;

amedcanas e ot cookiê3: a genlê usa cookies parâ p€Bonâlizar anúncios e mêlhorara sua experiência no site Ao mntinuar
navegândo, você concôrdâ com a nossâ PolÍtica d6 Privacidade. continuar e fechar

https://www.americanas.com.brlp.oduto/3411123478?sellerld=299499720001og&epar=bp pl 00 go mv todas gêral gmv&opn=YSÀ.4ESP&WL... 1/4
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2Ot10!2021 08 53 Mesa de madeira 3 Mekos Conjunto mesa De Chu.rasco Em Angelim 3 x êm PromoÇâc lOfe(as na Ameicanês

t*:ltt *tr
;.31,+ ..

R$ 308,í7 RS 461,83 R$ 322,37 E ",rs'. R$ 17

12x de 25,68 s4uÍos em 1x no cânão de crédito 1à de 26,86 s,/juros l2xde'
RS 1.388,43
'J2x dê 115,70 s4uros

os principais produtos da categoria

informaçôes do produto

Mesê de chunâsco nova, om mâdeirô maciça de Angelim pedra, âcompanhadâ por 2 bâncos. Alta durabilidâde. Íesistsnle ê não soíre com cupim. Mesa que durãÉ
décadas. A támpe é constituidâ por dúes tábuas € omoldurada por sanaíos

Mesâ com gO cfi de lârgura,
Eancos com 30 cm de lâígura.

Acabamenlo: Esmalte Sintético bÍilhante.
Madêirâ: Angeljm pedra.
Colâda. parãtusâdâ, ênvêmizâda, âcabamênto anedondado nas laterais c,a mesa

'Dica: Toúem cuidado con o ípo de madeÍa da suâ mesâ.
DiveÍsos anüncios são oÍ€rtados com preços aparentementê melhoÍes, poÍêm madeira sêm quâlidâde irá aÍêtar diretamente à resistência, beleza e quâlidade,
preiudrcando a vidâ uli{de seu píodulo

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

r .l. +-1. -l-
avaliar

ajude outros compradores,
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

,|i',,i4^- ô^0.,^ ^ ^r^,1.'í^

amêícenas e GB côokiês: â gênte usâ cookies parâ personâlizâr anúncios e melhora!'a sua experiência no sitê. Ao continuar
navegando, você concorda c]om a nossá Pol,tica dê Píivacidade

I escrere, pergtrnta I

https://www-americanas-com.brlproduto/3411123478?sellêrld=29949972000109&epar=bpjl_00_!o_mv_todas-gêral-gmv&opn=YSMESP&WT.... 2t4

I continuâr e Íechar 
I



Belacasa ' Mesas Rúslicas em lvladerra À,4ac,ca

@
SeF bêm vindo(a), Fasa loqrn

o quê você pfocuÍa? Tq

holtÉ ttEsts aÚsltcts A,lG€u

C0NJUNT0 MESA RUSTTCA CHURRASCo (300CM X

coM 4 BANCoS RÚSTTCOS 2(300CM X 36CM) E 2(8
36CM) DE MÂDEIRA MACIÇA DE ANGELTM - t2 LU(
Sltur 5CF96383EÉ] 9E300-36

Calêgori.: ÀNGELIM, MESÁS RÚST]CAS

MaÍca: B€lacasa Mesas Búsricas

Sêjâ o píimêim. âvâliâíl

,, B§ 7 490,0í)
à viía rco.ohüe

r

FÍelê e Prazo

Simuh o ír€lê r o pÍazo d€ €ntÍ€ga estimados paÍa sua região:

$- Lt-ç# )

Mârcâ BelâCâsa Mesas Rústicâs

Modelo TradiÇao l2L

Malêrialda tâmpa Madeta Maciça de Angelim

MateÍialda basêMadeira MâciÇa de Angelim

Acabamerto SêladoÍ e VeÍniz PUAuto'Brilho lncoloÍ

Rêúna a Íamíia e os âmigos nos Íinais de sêmana em toroo desta linda Mesa Rústica para churrasco de madeira maciçâ de Angelim. t ma dâs mesas mais rêquisitadas da n

Âlóm de ser uma mesa rústicâ com um design ótimo pârâ ch!írascos, pod€ se usâda para Íestas e reuniões de familia e amigos. GraÇas aos seu 2 bancos nas pontâs, compr

pessoas sentadas. Acabam€nto em selador e verniz PU, parâ proteger e embelezar âinda mais o móvel. Construídâ em madeira maciça do nosso querido Angelim, os pÉs da

bancos possuêm sapatas(pezinhos de metal)com regulagem de altura, paÍa protêger contrâ â umidade, proporcionândo grande durabilidade ao conjunto.

Valorize ainda mais o seu ambientê com êsle lindo conjunto nlstico de madeira maciça.

DIMENSOES

MEsA BÚsÍIcA

CompíimÊntn 30nnm

https://www.mêsasrüsticas.com-bímesas-rusticas/madeira-de-angelim/conjunto-mesa-rustica-churrascg-300cm-x-86cm-com4-bancos-rusticos-2. -. 1/3
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20!10t2021 08 57 BelêCêsa - Mesas RJst,câs e/r Madêira ÀIacjça

BANCOS

CompÍimento: 300cm

Lârgumi 36cm

Espessurâ:4cm

Áltura:47cm

l0cluido pezinhos de metal(sêpâtâs) com íêgulagem de altura, colocados nos pés dâ mesâ ê dos bâncos, pâía evitarcontato com umidâde.

v@ê €610ll|€ o acabamelrb que deseiax

§Cadoí PU a veÍniz PU a base dê PoliuÍetano. que proporciom uma câmadâ dê proteção mais êspêssa e muito mais resi$êmê.

-Ólêo de Tungue: Especialm€ite usado Dara prctêq€r ê íêsistir à umidadê.

'Vemi2es con âÇâo fungicida, frltÍo sdaÍ e hidíorepelertê paÍâ prcteger a mâdeira .

-Cor naturãl dâ madeira ou tirgim!íto ms @r€s vermêlho mogno, lpq og0êiaa, imbuia, Íabaco, Preto.

-Srilhor Acetinado. Fosco o! AutoB lho.

Peso Total: 140K9 apÍoximadamente.

Prazo de efllrega: 35 â 45 dias apos a compra.

Enviamos Íotos da mesaÍabricada para apíovação anles da entrega.

Pagâmento facilitâdoem até l2X semjuÍos

l0% oFF ern pâgamentos eíeluados no Depósito Bancário.

Atendemos todo o BÍasil. Frete GÍátis para todas as regiôes do BÍasil.

Enviamos atÍavés de TransportadoÍas cÍedenciadas, e com SeguÍo de Frete contra âvariâs e êxlravios

ÂvALiAÇ40 D0S CLTENTES

Neflhum comentário foi postado paÍaesse pÍodulo, seja o pÍimeirol

rNsÍtÍuctoNÀt rttFoB ÂçôEs ÚrÉrs

r Como Cêmprãr

+ FÍe!€s Pr âros d? EmÍ€g? € Ra$Íeõ,nêlrt€

r Gàe!Íra dos pÍoduios

l SegúÍânça

+ PolitEa de Prvêcrdãde

RÉ0ts sociÀts

ó9i9849:-9106

69r 96iq2-91 06 {{hatsÂpp)
;Êa, S€l mhlsàs 20 hrs/ Sáb Cghisàs'13

@trtr

Er{oÊBEç0 FOEMAS üI FÁ3Âti!.NÍO
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https://wwwmesasrusticâs.com.br/mesas-rusticas/madêira-de-angelim/conjunto-mesa-rustica-chuírasco-300cm-x$6cm-com-4-bancos-rusticos-2...2y3


