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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBJETO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF 

LOCAL: RUA PADRE EUGÊNIO MEDICHESCHI, Nº 90 (UBS) e RUA JOÃO SCARTON 

Nº 101 (CRAS) - COTIPORÃ/RS 

01) GENERALIDADES:  

O presente memorial tem como objetivo especificar o mobiliário a ser fabricado e montado 

na Unidade Básica de Saúde (UBS e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

nos referidos endereços acima, em Cotiporã.  

Os painéis deverão ser em MDF com classificação E1 – baixa emissão de formaldeído. A 

mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às especificações 

correspondentes, ficando sujeitos a aprovação por parte da fiscalização. Quando não forem 

especificadas, obedecerão às normas técnicas.  

Todas as medidas deverão ser conferidas nos locais. Qualquer alteração necessária 

referente ao estabelecido nos projetos deverá ser solicitada à fiscalização, ficando sujeita à 

aprovação da mesma. Dúvidas podem ser esclarecidas com o Setor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Cotiporã, através do e-mail engenharia@cotipora.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 

3446-2835. 

02) MÓVEIS: 

A execução dos móveis será conforme os projetos, bem como especificações que constam 

no presente memorial e na planilha orçamentária. Medidas e detalhes conforme os projetos. 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: 

2.1 - Móveis Almoxarifado: 

- Item 1.1 ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com, no mínimo, 25 mm. 

Medidas e detalhes conforme projeto. 

- Item 1.2 BALCÃO com portas de correr em MDF, revestido com laminado melamínico na 

cor branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais, portas e prateleiras com 

espessura de, no mínimo, 18mm. Os puxadores serão em perfil de alumínio e as portas de 

correr (porta esquerda por trás e direita pela frente). 
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2.2 - Móveis Secretaria: 

- Item 1.3 ARMÁRIO com nichos, prateleiras e portas de correr em MDF, revestido com 

laminado melamínico na cor branca. Laterais, portas e prateleiras com espessura de, no mínimo, 

18 mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio.. 

- Item 1.4 MESA em formato de “T” em MDF, revestido com laminado melamínico na cor 

branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de, no mínimo, 

18 mm.  

- Item 1.5 PRATELEIRA em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. Tampo 

com espessura de, no mínimo, 30mm.  

2.3 - Móveis Farmácia: 

- Item 1.6 ARMÁRIO com tranca e portas de abrir em MDF, revestido com laminado 

melamínico na cor branca. Laterais, portas e prateleiras com espessura de, no mínimo, 18 mm. 

Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio.  

2.4 - Móveis Sala de reuniões: 

- Item 1.7 ARMÁRIO com nichos, gaveteiro e portas de abrir em MDF, revestido com 

laminado melamínico na cor branca. Laterais, portas e prateleiras com espessura de, no mínimo, 

18 mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio.  

2.5 - Móveis NAAB: 

- Item 1.8 BALCÃO com gaveteiro e portas de correr em MDF, revestido com laminado 

melamínico na cor branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais, portas e 

prateleiras com espessura de, no mínimo, 18mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os 

puxadores serão em perfil de alumínio e as portas de correr (porta esquerda e direita por trás e 

central pela frente). 

2.6 - Móveis Sala ADM 3: 

- Item 1.9 ARMÁRIO com nichos e portas de abrir em MDF, revestidos com laminado 

melamínico na cor branca. Laterais, portas e prateleiras com espessura de, no mínimo, 18 mm. 

Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio.  
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2.7 - Móveis Antessala 1: 

- Item 1.10 ARMÁRIO em formato de “U” com nichos, portas de abrir e de correr em MDF, 

revestido com laminado melamínico na cor branca. Laterais, portas e prateleiras com espessura 

de, no mínimo, 18 mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de 

alumínio e a portas de correr (porta esquerda e direita por trás e central pela frente). 

2.8 - Móveis Antessala 2: 

- Item 1.11 APARADOR em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. 

Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de 25mm.  

2.9 - Móveis Depósito medicamentos: 

- Item 1.12 ARMÁRIO com prateleiras e gaveteiro em MDF, revestido com laminado 

melamínico na cor branca. Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas 

com 25mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio.  

- Item 1.13 ESTANTE em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Laterais 

com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com 25mm. Fundo em MDF de 6 

mm de espessura.  

- Item 1.14 ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com 25mm. Fundo em 

MDF de 6 mm de espessura.  

- Item 1.15 MESA em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. Tampo com 

espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm.  

- Item 1.16 ARMÁRIO com nichos e gaveteiro em MDF, revestido com laminado melamínico 

na cor branca. Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com 25mm. 

Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio.  

- Item 1.17 ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com 25mm. Fundo em 

MDF de 6 mm de espessura.  
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- Item 1.18 ARMÁRIO aberto em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Laterais com espessura de, no mínimo, 25 mm e prateleiras internas com 35mm. Fundo em 

MDF de 6 mm de espessura.  

- Item 1.19 ARMÁRIO com tranca e portas de abrir em MDF, revestido com laminado 

melaminico na cor branca. Laterais e portas com espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras 

internas com 25mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de 

alumínio.  

2.10 - Móveis Depósito: 

- Item 1.20 PORTA MULETA em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm. Importante verificar ângulos e medidas no local. 

- Item 1.21 PORTA ANDADOR em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm.  

- Item 1.22 MESA em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Tampo com 

espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de 25mm.  

2.11 - Móveis Vigilância sanitária: 

- Item 1.23 ARMÁRIO com gaveteiro e portas de correr em MDF, revestido com laminado 

melamínico na cor branca. Laterais, portas e prateleiras com espessura de, no mínimo, 18 mm. 

Fundo em MDF de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio e as portas de 

corr. Na parte superior a porta esquerda e direita correm por trás e a central pela frente. Na parte 

inferior a porta direita corre por trás e esquerda pela frente. 

- Item 1.24 MESA EM “L” com gaveteiro em MDF, revestido com laminado melamínico na cor 

branca. Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm. Puxadores em perfil de alumínio.  

- Item 1.25 ARMÁRIO AÉREO em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Laterais com espessura de, no mínimo, 18 mm. Puxadores em perfil de alumínio.  

- Item 1.26 PRATELEIRA em MDF, revestido com laminado melamínico na cor branca. 

Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm.  
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2.12 - Móveis Alojamento: 

- Item 1.27 ARMÁRIO com portas de abrir em MDF, revestido com laminado melamínico na 

cor branca. Laterais, portas e prateleiras com espessura de, no mínimo, 18 mm. Fundo em MDF 

de 6 mm de espessura. Os puxadores serão em perfil de alumínio. 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS: 

  2.13 – Móveis Sala Recreação: 

- Item 1.28 ARMÁRIO com nichos na parte superior, gaveteiro na parte inferior, portas de 

correr na parte superior e inferior em MDF, revestida com laminado melamínico na cor branca. 

Tampo com espessura de pelo menos 30mm. Laterais e portas com espessura de, no mínimo, 

18 mm e prateleiras internas com, no mínimo, 18mm. Fundo em MDF de 6 mm de espessura, 

revestido em ambos os lados. Os puxadores serão em perfil de alumínio e as portas de correr 

(porta esquerda para trás e direita para frente). 

2.14 – Móveis SALA 1: 

- Item 1.29 MESA em “L” feita de MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. 
Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de no mínimo 18mm.  

- Item 1.30 BANCADA com gaveteiro e portas de correr em MDF, revestidas com laminado 
melamínico na cor branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais e portas com 
espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com no mínimo 18mm. Os puxadores 
serão em perfil de alumínio.  

2.15 – Móveis SALA 2: 

- Item 1.31 ARMÁRIO com nichos na parte superior e inferior, gaveteiro na parte inferior, 

portas de correr na parte superior e inferior em MDF, revestida com laminado melamínico na cor 

branca. Tampo com espessura de pelo menos 30mm. Laterais e portas com espessura de, no 

mínimo, 18 mm e prateleiras internas com, no mínimo, 18mm. Fundo em MDF de 6 mm de 

espessura, revestido em ambos os lados. Os puxadores serão em perfil de alumínio e as portas 

de correr (porta esquerda para trás e direita para frente). 

- Item 1.32 MESA em MDF, revestidos com laminado melamínico na cor branca. Tampo com 
espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais com espessura de no mínimo 18mm.  
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- Item 1.33 BANCADA com gaveteiro e portas de correr em MDF, revestidas com laminado 
melamínico na cor branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Laterais e portas com 
espessura de, no mínimo, 18 mm e prateleiras internas com no mínimo 18mm. Os puxadores 
serão em perfil de alumínio.  

- Item 1.34 MESA AÉREA em MDF, preso na parede por mãos francesas e sistema de 
sarrafeamento presos por parafusos na alvenaria, revestidos com laminado melamínico na cor 
branca. Tampo com espessura de, no mínimo, 30mm. Medidas e detalhes conforme projeto.  
(Este item pode variar conforme os itens 31 e 33).                                            

03) ENTREGA E INSTALAÇÕES:  

A instalação dos móveis deverá ser previamente agendada com a fiscalização. O prazo para 

a conclusão dos serviços é de 90 dias.  

04) COMPLEMENTAÇÃO:  

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. A fiscalização só receberá os serviços 

após vistoria e conferência de todo o mobiliário entregue e instalado. 

  

       Cotiporã, 18 de Maio de 2020. 

 

_____________________________ 

Eng Camila Schmitt Caccia 

CREA RS 190280 


