
MEMORIAL DESCRITIVO
ARMÁRIO - SALA COORDENAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Armário com altura de 250cm, largura de 100cm, profundidade de 55cm. Composto por duas portas de giro e cinco prateleiras com no mínimo 18mm de espessura. As portas devem possuir puxadores fabricados em aço inox ou alumínio, parafusados, com aproximadamente 30cm
de comprimento, modelo a definir, fechadura metálica para abertura com chave e com dobradiças metálicas de boa qualidade. O interior do móvel deve ser todo na cor branca dos dois lados e o exterior em cores a serem definidas. O fundo poderá ser com chapa de 6mm, com o
lado interno na cor branca.

ARMÁRIO - SECRETARIA - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Armário com 215cm de altura, 205cm de largura e 60cm de profundidade. Composto por duas portas de giro grandes, duas portas de giro pequenas , quatro gavetas profundas e sete prateleiras. O móvel deve ser executado com MDF de boa qualidade com espessura mínima de
18mm. As portas devem possuir puxadores fabricados em aço escovado ou alumínio, parafusados, com aproximadamente 25cm de comprimento, fechadura metálica para abertura com chave, com dobradiças metálicas de boa qualidade. As gavetas devem possuir quatro divisórias
internas cada uma, corrediças metálicas telescópicas de boa qualidade e puxadores fabricados em aço inox ou alumínio, parafusados, com aproximadamente 25cm de comprimento, modelo a definir. O interior do móvel deve ser todo na cor branco tx. dos dois lados e o exterior em
cores a serem definidas. O fundo poderá ser com chapa de 6mm, com o lado interno na cor branca.

MESA EM L - SECRETARIA - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Mesa em formato L com tampo de dimensões de 200cm x 200cm, com 60cm de largura, base lateral e de quina e bloco com três gavetas. O tampo terá espessura de 5mm, as bases laterais terão espessura de 3mm, e o restante do móvel com espessura mínima de 18mm. As
gavetas devem possuir corrediças metálicas telescópicas de boa qualidade, os puxadores devem ser fabricados em aço inox ou alumínio, parafusados, com aproximadamente 20cm de comprimento, modelo a definir. O interior das gavetas será na cor branca. Todo o lado externo
terá cores a definir.

Acompanhando a mesa, será produzido um suporte para CPU e Nobreak, todo em MDF, cores a definir, espessura de 18mm. Dimensões de 26cm de largura, 45cm de comprimento e 40cm de altura e uma prateleira com distância de 21cm da base. O suporte terá quatro rodízios de
silicone, giratórios e com freio.

ESCANINHO - SALA DE PLANEJAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Armário do tipo escaninho em MDF com espessura de 18mm, com 25 divisórias, portas de giro, puxadores tipo botão em aço inox ou alumínio , fechadura metálica com chave e dobradiças metálicas de boa qualidade. A estrutura que envolve os escaninhos será  em MDF 30mm.
Internamente o MDF será branca e externamente cores a definir.

BALCÃO - SALA DE PLANEJAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Balcão em MDF com 280cm de  comprimento, 60cm de profundidade e 90cm de altura, composto por duas divisórias, cinco portas de giro e três prateleiras centrais. A estrutura externa do balcão será em Mdf com espessura de 30mm. As portas serão compostas em mdf com
espessura de 18mm, dobradiças metálicas de boa qualidade. Internamente o móvel será na cor branca e externamente cores a definir. Os puxadores serão em aço inox ou alumínio, parafusados com comprimento mínimo de 20cm, modelo a definir. O fundo poderá ser com chapa
de 6mm, com o lado interno na cor branca.
MESA REDONDA - SALA DE PLANEJAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

A mesa redonda será toda composta por chapas de MDF, com altura de 83cm, sendo 80cm de base e 3cm de espessura do tampo. O tampo terá diâmetro de 110cm em cores a definir. A base será em chapas cruzadas em cores a definir.

MESA PARA COMPUTADOR - SALA DE PLANEJAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Mesa para computador  com altura de 80cm, comprimento de 100cm e largura de 60cm. Composto por dois apoios laterais, tampo, prateleira retrátil para teclado e fundo. As laterais e o tampo serão em MDF com espessura de 30mm, o restante em MDF com espessura de 18mm.
Cores a definir.

MESA DE REUNIÕES - SALA DE PLANEJAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Mesa com dimensões de 300cm de comprimento, 100cm de largura e 80cm de altura. Composta por  dois apoios (pés) laterais, tampo e viga central. Todas as peças serão em MDF com espessura de 5cm, em cores a definir.

ARMÁRIO - SALA DE PLANEJAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Armário com altura de 210cm, largura de 120cm, profundidade de 60cm. Composto por duas portas de giro e quatro prateleiras com no mínimo 18mm de espessura. As portas devem possuir puxadores fabricados em aço inox ou alumínio, parafusados, com aproximadamente 30cm
de comprimento, modelo a definir, fechadura metálica para abertura com chave e com dobradiças metálicas de boa qualidade. O interior do móvel deve ser todo na cor branca dos dois lados e o exterior em cores a serem definidas. O fundo poderá ser com chapa de 6mm, com o
lado interno na cor branca.

NICHOS - SALA DE PLANEJAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

OS nichos deverão ser fabricados em MDF com espessura de 18mm, em cores a definir. O nicho 01 será com 30cm de largura, 38cm de altura e 25cm de profundidade. O nicho 02
será com 38cm de largura, 73cm de altura e 25cm de profundidade e terá uma prateleira central. O nicho numero 03 será de 73cm de comprimento, 38cm de altura e 25cm de
profundidade. Deverão ser fabricados duas unidades do nicho 02, duas unidades do nicho 03  e uma unidade do nicho 01.

MESA EM L - SALA DA DIREÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Mesa em formato L com tampo de dimensões de 200cm x 200cm,  com 60cm de largura, base lateral e de quina e bloco com quatro gavetas. O tampo terá espessura de 5mm, as
bases laterais terão espessura de 3mm, e o restante do móvel com espessura mínima de 18mm. As gavetas devem possuir corrediças metálicas telescópicas de boa qualidade, os
puxadores devem ser fabricados em aço inox ou alumínio, parafusados, com aproximadamente 20cm de comprimento, modelo a definir. As duas primeiras gavetas deverão ter
fechadura metálica com chave. O interior das gavetas será na cor branca. Todo o lado externo terá cores a definir.

Acompanhando a mesa, será produzido um suporte para CPU e Nobreak, todo em MDF, cores a definir, espessura de 18mm. Dimensões de 26cm de largura, 45cm de comprimento
e 40cm de altura e uma prateleira com distância de 21cm da base. O suporte terá quatro rodízios de silicone, giratórios e com freio.

BALCÃO - SALA DA DIREÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI

Balcão em MDF com 100cm de  comprimento, 60cm de profundidade e 90cm de altura, composto por duas portas de giro e uma prateleira central. A estrutura externa do balcão
será em Mdf com espessura de 30mm. As portas serão compostas em mdf com espessura de 18mm, dobradiças metálicas de boa qualidade. Internamente o móvel será na cor
branca e externamente cores a definir. Os puxadores serão em aço inox ou alumínio, parafusados com comprimento mínimo de 20cm, modelo a definir. O fundo poderá ser com
chapa de 6mm, com o lado interno na cor branca.
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