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1. Apresentação: 

 
 O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os critérios e padrões 

utilizados para completar as informações contidas nos projetos de móveis para 

a Secretaria de Saúde e Assistência Social que serão utilizados na UBS do 

Bairro Jardim Bühler descrevendo os materiais de construção a utilizar, 
determinando as técnicas exigidas para seu emprego. 

 

2. Material: 

 
Todos os equipamentos e materiais necessários para a confecção e 

instalação dos móveis deverão ser fornecidos pelo contratado juntamente com 

todas as ferramentas que se façam necessárias para a realização do serviço e 

deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial. 

Os móveis abaixo descritos deverão ser executados conforme projeto, as 

medidas bem como a forma de deslocamento dos móveis para o interior do 

prédio deverão ser conferidas “in loco” antes da execução dos móveis para uma 

correta instalação dos mesmos e o MDF utilizado deverá ser de primeira linha.
  

 

Móveis: 

 

1) Escrivaninha com armário conforme prancha 01. 
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico 

na cor branca; com 02 gavetas e 02 portas com dobradiça metálica e 

kit deslizante de metal, com 03 prateleiras internas; 01 base retrátil 

para teclado, com corrediças de aço; tampo em MDF 30mm. 
Puxadores metálicos tipo alça na cor cromado. Pés metálicos na cor 

cromado com regulagem de altura; Com chaves. 

 

2) Gaveteiro conforme prancha 01. 
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento  

melamínico na cor branca, com 25 gavetas com kit deslizante de 

metal; Puxadores metálicos tipo alça na cor cromado. Pés metálicos na 

cor cromado com regulagem de altura; 

 
3) Balcão conforme prancha 02. 
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Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico 

na cor branca; com 05 gavetas e 05 portas de correr com trilhos de 

alumínio e kit deslizante de metal, com 10 prateleiras internas; tampo 
em granito cinza andorinha. Puxadores metálicos tipo alça na cor 

cromado. Pés metálicos na cor cromado com regulagem de altura. 

 

4) Balcão com pia conforme prancha 03. 
Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico 

na cor branca; com 06 gavetas e 2 portas de correr com trilhos de 

alumínio e kit deslizante de metal, com 02 prateleiras internas; tampo 

em granito cinza andorinha e cuba de inox 40x40cm. Executar buraco 
para instalação de torneira de bancada no granito. Puxadores 

metálicos tipo alça na cor cromado. Pés metálicos na cor cromado com 

regulagem de altura. 

 
5) Balcão com pia conforme prancha 04. 

Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico 

na cor branca; com 06 gavetas e 2 portas de correr com trilhos de 

alumínio e kit deslizante de metal, com 02 prateleiras internas; tampo 

em granito cinza andorinha e cuba de inox 40x60cm. Executar buraco 
para instalação de torneira de bancada no granito. Puxadores 

metálicos tipo alça na cor cromado. Pés metálicos na cor cromado com 

regulagem de altura. 

 
6) Balcão com pia conforme prancha 05. 

Mobiliário confeccionado em MDF 18mm com revestimento melamínico 

na cor branca; com 06 gavetas e 04 portas de correr com trilhos de 

alumínio e kit deslizante de metal, com 06 prateleiras internas; tampo 
em granito cinza andorinha e cuba de inox 40x60cm. Executar buraco 

para instalação de torneira de bancada no granito. Puxadores 

metálicos tipo alça na cor cromado. Pés metálicos na cor cromado com 

regulagem de altura. 
 

3. Mão de obra para instalação:  

 

É de total responsabilidade do CONTRATADO a utilização de funcionários. 

Os funcionários deverão possuir ferramentas em quantidade adequada para a 

correta instalação. Também é de responsabilidade do CONTRATADO o 
fornecimento de todos os equipamentos de segurança, chamados EPI’s, que 

devem ser OBRIGATORIAMENTE utilizados por TODOS os seus funcionários. 
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04. Serviços finais e eventuais: 
 

Após a instalação será realizada uma fiscalização e deverão ser feitos 

pela contratada todos os reparos de defeitos e imperfeições que venham a ser 

constatados. 
 

05. Limpeza do local:  

  

Após efetuada a instalação do móvel e verificado o correto funcionamento 
do mesmo, a contratada deverá ser efetuar limpeza nos ambientes onde foi 

realizada a instalação de forma a retirar toda a sujeira gerada no processo de 

instalação. 

 
06. Local da Instalação:  

 

Os móveis serão instalados no prédio da Unidade Básica de Saúde, sito à 

Rua Caxias do Sul esquina com Rua Sapiranga, Jardim Bühler, Ivoti. 

 
 

 

     Ivoti, junho de 2012. 

 
 

 


