
MEMORIAL DESCRITIVO  

DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO:  

• Armário composto por vinte e duas prateleiras, quatro divisórias verticais, dezoito 

gavetas e seis portas de correr.  O armário deverá ser executado em MDF com espessura 

de 18mm e o fundo em MDF 6mm branco tx. O interior deverá ser todo na cor branco tx 

dos dois lados, e o exterior em cores e texturas a serem definidas.  

O Móvel terá altura de 260cm, comprimento total de 457cm. O interior deverá ser envolto 

por uma estrutura de 30mm de espessura. As gavetas deverão possuir corrediças 

telescópicas largas de boa qualidade e puxador tipo cava, moldado no próprio MDF. Cada 

porta terá espessura de 18mm, deverá possuir um puxador tipo perfil metálico em 

alumínio, por toda a extensão vertical e corrediças metálicas de boa qualidade. Todas as 

portas deverão possuir fechadura com chave. 

• Balcão com altura de 70cm, comprimento de 70 cm e largura de 50 cm,  composto 

por um tampo, uma gaveta e duas portas de abrir com uma prateleira central. Deverá ser 

executado todo em MDF com espessura de 18mm,  internamente todo na cor branco tx 

e externamente cor a definir.  

A gaveta deverá possuir trilhos telescópicos largos de boa qualidade e puxador  em 

alumínio ou aço escovado, parafusado, com aproximadamente 20 cm de comprimento, 

modelo a definir. 

As portas deverão possuir espessura de 18 mm, dobradiças metálicas de boa qualidade, 

puxadores em  alumínio ou aço escovado, parafusados, com aproximadamente 20 cm de 

comprimento, modelo a definir.  

• Suporte para CPU em  MDF, cor a definir, com largura de 26 cm, profundidade de 

45cm e altura de 40cm, sem fechamento de fundo. Deverá possuir quatro rodízios de 

silicone, giratórios, com freio. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

•  Todas as medidas deverão ser conferidas no local.  

•  Todos os móveis deverão ser executados conforme projeto. Qualquer dúvida 

deverá ser esclarecida com o setor de Obras.  

•  As portas de giro deverão ter dobradiças de boa qualidade.  

• As gavetas e portas de correr terão corrediças metálicas de boa qualidade.  

• O MDF utilizado deverá ser de primeira linha.  



• Os móveis deverão ser entregues perfeitamente limpos e montados com todas as 

instalações em perfeito funcionamento. 
 


