
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

MOBILIÁRIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRMÃ MARIA CLARA 

1. AMBIENTE: CONSULTÓRIO 01 

01 mesa escritório em “l” -03 gavetas -01 porta (1,30 x 0,55 x 0,85 ) (mdf 18mm e 
36mm cor branco ártico ou similar, revestimento melamínico nas 02 
fases/revestimento das bordas em material pvc / puxador “perfil” em alumínio / 
corrediças telescópicas capacidade carga alta  / dobradiças 35mm com amortecimento 
/ chave na primeira gaveta ) – móvel instalado 
 
01 armário balcão com base estofada para pacientes ”maca hospitalar” -05 gavetas -

04 portas -01 escada (1,90 x 0,55 x 0,85) (mdf 18mm cor branco ártico ou similar 

revestimento melamínico nas 02 fases / revestimento das bordas em material pvc / 

puxador “perfil” em alumínio / corrediças telescópicas capacidade carga alta / 

dobradiças 35mm com amortecimento) – móvel instalado 

DESENHOS E DETALHAMENTOS:  

 



 
 
 

 
 
 

 
 



2. AMBIENTE: CONSULTÓRIO 02 

 
01 mesa escritório -03 gavetas (1,20 x 0,55 x 0,85) (mdf 18 mm e 36 mm branco ártico 
ou similar revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material 
PVC/puxador “perfil” em alumínio / corrediças telescópicas capacidade carga alta/ 
chave na primeira gaveta) – móvel instalado 
 

01 armário balcão com tampo -4portas (1,20 x 0,55 x 0,85) (mdf 18 mm e 36 mm cor 

branco ártico ou similar revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das 

bordas em material PVC / puxador “perfil” em alumínio / dobradiças 35 mm com 

amortecimento) – móvel instalado01  

 

Armário balcão com base estofada para pacientes ”maca hospitalar” -05 gavetas -04 

portas -01 escada (1,90 x 0,55 x 0,85) (mdf 18 mm cor branco ártico revestimento 

melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material PVC/puxador “perfil” 

em alumínio/corrediças telescópicas capacidade carga alta /dobradiças 35 mm com 

amortecimento) – móvel instalado 

DESENHOS E DETALHAMENTOS:  





 
 
 
 
 

 

3. AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMENTOS 
 

01 armário balcão com base estofada para pacientes ”maca hospitalar” -05 gavetas -

04 portas -01 escada (1,90x 0,55x 0,85) (mdf 18 mm cor branco ártico ou similar 

revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material 

PVC/puxador “perfil” em alumínio/corrediças telescópicas capacidade carga alta 

/dobradiças 35 mm com amortecimento / rodapé de 15 cm de altura em granito cinza 

andorinha) – móvel instalado 

01 armário balcão pia -02 portas (0,85 x 0,55 x0,85 ) (m.f. 18mm cor branco ártico ou 

similar revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material 

pvc/puxador “perfil” em alumínio/dobradiças 35mm com amortecimento/tampo em 

granito cinza andorinha borda 6cm, cuba inox 40cm de largura e 17cm de 

profundidade, roda tampo de 10cm de altura em granito cinza andorinha e rodapé de 

15cm de altura em granito cinza andorinha /torneira inox com acionamento por 

pedal*hidráulica instalada) -móvel instalado 

01 armário balcão -02 portas (2,25 x 0,55 x 0,85 ) (mdf 18mm cor branco ártico ou 

similar revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material 

pvc/puxador “perfil” em alumínio/dobradiças 35mm com amortecimento/tampo em 

granito cinza andorinha borda 6cm, roda tampo de 10cm de altura em granito cinza 

andorinha e rodapé de 15cm de altura em granito cinza andorinha) – móvel instalado 

01 armário balcão com seguimento de assento estofado -03gavetas -02portas  (1,85 x 
0,55 x 0,85) (mdf 18mm cor branco ártico ou similar revestimento melamínico nas 02 
fases/revestimento das bordas em material pvc/puxador “perfil” em alumínio/corrediças 
telescópicas capacidade carga alta /dobradiças 35mm com amortecimento /tampo em 
granito cinza andorinha borda 6cm , roda tampo de 10cm de altura em granito cinza 
andorinha e rodapé de 15cm de altura em granito cinza andorinha) – móvel instalado 



 

DESENHOS E DETALHAMENTOS:  



 
 

 

4. AMBIENTE: COZINHA 
 

01 armário balcão pia -04 portas – 03 gavetas(2,30 x 0,55 x0,85 ) (mdf 18mm cor 

branco ou similar artico revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das 

bordas em material pvc/puxador “perfil” em alumínio/ corrediças telescópicas 

capacidade carga alta/dobradiças 35mm com amortecimento/tampo em granito cinza 

andorinha borda 6cm, roda tampo de 10cm de altura em granito cinza andorinha, 

rodapé de 15cm de altura em granito cinza andorinha e cuba inox 40cm de largura e 

17cm de profundidade  *hidráulica instalada) -móvel instalado 

01 armário dispensa, torre de fornos, caixa de geladeira -01porta – 01 porta 
basculante - 03 gavetas(1,75 x 0,60 x 2,30) (mdf 18mm cor branco ou similar artico 
revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material 
pvc/puxador “perfil” em alumínio / corrediças telescópicas capacidade carga alta / 
dobradiças 35mm com amortecimento / pistão a gás 120n) – móvel instalado 
 

01 porta de correr com marco, guarnições e avanço de parede (2,10 x 0,70) ) (mdf 

18mm cor branco ou similar artico revestimento melamínico nas 02 ases/revestimento 

das bordas em material pvc/ fechadura com chave tipo”papagaio / sistema de correr 

superior com rolamento / trilho superior em alumínio) 

 

DESENHOS E DETALHAMENTOS:  

 





 
 

 

5. AMBIENTE: ESF 

 

01 armário aéreo -08 portas basculantes com chave (5,00 x 0,35 x 0,45) (mdf 18mm e 

36mm  cor aspen revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em 

material pvc / puxador “perfil” em alumínio / dobradiças 35mm com amortecimento/ 

pistão a gás 120n) – móvel instalado. 

 

01 mesa de escritório com disposição para quatro computadores -08 gavetas com 

chave -04 gavetas fichário (5,00 x 0,55 x 0,85) (mdf 18mm e 36mm cor aspen 

revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material pvc / 

puxador “perfil” em alumínio / corrediças telescópicas capacidade carga alta) – móvel 

instalado.  

 

DESENHOS E DETALHAMENTOS:  



 

 

 

6. AMBIENTE: RECEPÇÃO 

01 mesa de escritório com bancada de recepção -03 gavetas -03 nichos para 

eletrônicos (1,95 x 0,55 x 1,10 ) (mdf 18mm e 36mm cor branco ou similar artico 

revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento das bordas em material 

pvc/puxador “perfil” em alumínio/corrediças telescópicas capacidade carga 

alta/dobradiças 35mm com amortecimento) – móvel instalado 

01 armário balcão -03 gavetas fichário -03 portas (2,18 x 0,55 x 1,10) (mdf 18mm e 36 

mm cor branco ou similar artico revestimento melamínico nas 02 fases/revestimento 

das bordas em material pvc/puxador “perfil” em alumínio/corrediças telescópicas 

capacidade carga alta /dobradiças 35mm com amortecimento) – móvel instalado 

 

DESENHOS E DETALHAMENTOS:  



 

 

 


