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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF 

 

01 – GENERALIDADES:  

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

montado no prédio administrativo da Prefeitura de Cotiporã (LOTE 1), localizado na Rua Silveira 

Martins, nº 163 e na EMEI AMOR E CARINHO (LOTE 2), localizada na Rua José Zanette - nº 

77. 

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

constam no presente memorial e na planilha orçamentária.  

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:  

 

Lote 1: Móveis da Secretaria de Educação 
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- Item 1: Balcão tipo arquivo em MDF, com 12 (doze) gavetas, revestido com laminado 

melamínico na cor a decidir. Tampo, laterais e fundo com espessura mínima de 25mm. A 

espessura das chapas das gavetas deve ser suficiente para que cada uma suporte até 35kg. 

Todas as gavetas deverão possuir puxador de alumínio e chave. Medidas e detalhes conforme 

projeto. 

 

- Item 2: Painel ripado com móvel para impressora em MDF, revestidos com laminado 

melamínico na cor a definir. O painel deverá ter uma porta de correr, com chave, para acesso 

ao “closet”. Não há parede atrás do painel. O móvel da impressora terá nichos e portas de abrir 

e correr (puxadores a definir), conforme especificado no projeto. O tampo do móvel da 

impressora deverá ter 25mm de espessura. Tanto a parte ripada quanto o móvel devem ter 

chapa de fundo nas cores a definir. Medidas e detalhes conforme projeto. 
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- Item 03: Armário com prateleiras em MDF, revestidas com laminado melamínico na 

cor a decidir (interior do armário tipo “closet”. Chapas horizontais das prateleiras com espessura 

mínima de 25mm. Medidas e detalhes conforme projeto. 

 

- Item 04 – Balcão com gavetas e nicho para cozinha, em MDF, revestidos com laminado 

melamínico na cor a definir. O nicho deve ter fundo e suportar o peso de um micro-ondas. 

Medidas e detalhes conforme projeto. 
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Lote 2: Móveis da Biblioteca EMEI Amor e Carinho 

    

- Item 01 – Três PRATELEIRAS EM L, Fabricadas em MDF, revestido com laminado 

melaminico em cor amadeirada para suporte de livros. Fixado por parafusos na parede. 

Dimensões e detalhes conforme projeto. 

 

- Item 02 – Três PRATELEIRAS RETAS, Fabricadas em MDF, revestido com laminado 

melaminico em cor amadeirada para suporte de livros. Fixado por parafusos na parede. 

Dimensões e detalhes conforme projeto. 
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- Item 03 – MESA Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cor 

amadeirada e laqueamento na cor solicitada, bordas sem cantos vivos, fixada por meio de mãos 

francesas na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto. 

 

- Item 04 – BALCÃO  Fabricado em mdf, revestido com laminado melaminico em cor 

amadeirada, 6 portas e 6 gavetas forradas por laqueamento nas cores solicitadas. Dimensões 

e detalhes conforme projeto. 

 

- Item 05 – MESA EM "S" Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em 

cor amadeirada, bordas sem cantos vivos, fixada por meio de mãos francesas na parede. 

Dimensões e detalhes conforme projeto 
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- Item 06 – PAINEL para televisão, fabricado em mdf, revestido com laminado 

melaminico em cor amadeirada com detalhes ripados forrados por laqueamento nas cores 

solicitadas.  Dimensões e detalhes conforme projeto. 

 

- Item 07 – NICHO 5 HEXAGONOS, fabricado em MDF, revestido com laminado 

melaminico em cor amadeirada e forrado por laqueamento nas cores solicitadas . Fixado por 

parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto. 

 

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, 28 de maio de 2021. 

 

 
Eng. Camila Schmitt Caccia 

CREA RS 190280 
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