
                         

MEMORIAL DESCRITIVO 

MOBILIÁRIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.



MEMORIAL DESCRITIVO

Mobiliário para a Sede da Secretaria de Agricultura do Município de Maravilha. 

Conforme este memorial descritivo e o projeto de mobiliário em anexo, cada móvel

deverá ser executado atendendo integralmente o que foi especificado, não podendo haver

substituição de materiais e  nem alterações de medidas,  exceto se acordado entre as

partes.

A empresa contratada será responsável com seu pessoal e material pela execução,

carga,  descarga  e  instalação  do  mobiliário,  cabendo  ao  município  a  fiscalização  da

entrega dos produtos  contratados.  A contratada deverá  ainda,  fazer  a  conferência  de

medidas no local em que serão instalados os móveis, sanando todas as suas dúvidas

antes da produção.

O mobiliário deverá ser entregue totalmente limpo e em pleno funcionamento, desta

forma, estando apto para uso, será considerado o serviço concluído.

1. MOBILIÁRIO SALAS DE ATENDIMENTO

1.1 Mesas de trabalho: 

Mesas  de  trabalho  com  dimensões  variadas  para  largura  e  profundidade,

conforme  detalhado  em  projeto,  apresentadas  com  numeração  para  cada

ambiente  em que serão instaladas.  As espessuras de chapa de mdf  a  serem

utilizadas serão obrigatoriamente de 15mm. As mesas serão nas seguintes cores:

estrutura,  tampo  e  envoltório  em  melamina  Masisa  –  Carvalho;  gavetas  em

melamina Arauco – Branco Supremo. Puxadores para gavetas modelo retangular,

15cm de comprimento, com cor em aço escovado.

Todas as mesas terão passa fio redondo, diâmetro de 0,06m conforme projeto.

Quantidade: 11 unidades.

1.2 Balcões e Armários: 

Os balcões e  armários  com dimensões variadas para  largura,  profundidade e

altura, conforme detalhado em projeto, apresentados com numeração para cada

ambiente  em que serão instalados.  As espessuras de chapa de mdf  a  serem

utilizadas  serão  obrigatoriamente  de  15mm.  Os  balcões  serão  nas  seguintes

cores: estrutura e envoltórios em melamina Masisa – Carvalho; gavetas e portas

em  melamina  Arauco  –  Branco  Supremo.  Puxadores  para  gavetas  modelo

retangular, 15cm de comprimento, com cor em aço escovado.



Quantidade: 03 unidades.

1.3 Balcão para Cozinha: 

O balcão para cozinha terá largura, profundidade e altura, conforme detalhado em

projeto.  As  espessuras  de  chapa  de  mdf  a  serem  utilizadas  serão

obrigatoriamente  de  15mm.  O  balcão  será  nas  seguintes  cores:  estrutura  e

envoltórios  em  melamina  Masisa  –  Carvalho;  gavetas  e  portas  em  melamina

Arauco – Branco Supremo; tampo em granito Preto São Gabriel. Puxadores para

gavetas modelo retangular, 15cm de comprimento, com cor em aço escovado.

Quantidade: 01 unidade.

1.4 Balcão Reformar: 

O balcão a ser reformado, utilizará a estrutura em mdf existente de um balcão do

local,  sua  largura,  profundidade  e  altura,  conforme  detalhado  em  projeto.  As

espessuras de chapa de mdf a serem utilizadas serão obrigatoriamente de 15mm.

O balcão será todo na mesma cor, estrutura, fechamento, gavetas e portas em

melamina Arauco – Branco Supremo. Puxadores para gavetas modelo retangular,

15cm de comprimento, com cor em aço escovado.

Quantidade: 01 unidade.

Ferragens: 

Corrediças telescópicas, dobradiças com amortecedores, puxadores para gavetas

modelo retangular, 15cm de comprimento, com cor em aço escovado.

Importante:  os móveis deverão ser fabricados em chapa de mdf de 15mm, de

modo a garantir sua durabilidade e estabilidade. Bem como o acabamento de fita

de borda nos encontros dos engrossamentos nas vistas dos móveis deverá receber

o corte a 45°.

2. RECOMENDAÇÕES

Possíveis  dúvidas  na  execução  deverão  ser  sanadas  com  o  profissional

responsável pela elaboração do projeto e fiscalização da obra.

Maravilha, SC, 25 de Junho de 2020.
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