MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO
PROJETO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -TIPO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO
Local: Unidade Básica De Saúde De Sertão
Endereço: Rua Reinaldo Sbardelotto, Quadra 29, Parte Dos Lotes 05, 06 E 07, Centro, Sertão/RS.

1.

OBJETIVO

O objetivo deste memorial é descrever o projeto básico dos móveis da UBS, determinar as
condições mínimas para a execução de cada mobiliário, além de proporcionar melhor entendimento
quanto ao layout e características dos móveis.

2.

INSTRUÇÕES

Para fabricação dos móveis é indispensável seguir o Layout, planta baixa, detalhamentos e
especificações mínimas;
Todos os materiais empregados na fabricação dos móveis, tais como madeiras, acabamentos,
corrediças, puxadores e etc, devem possuir padrão alto de qualidade e seguir as normas técnicas
específicas para cada caso;
Os móveis que exigirem fixação tais como rebites e parafusos, devem ser distribuidos
uniformemente em quantidade e tamanho, de forma a garantir que as peças fiquem rigidamente
presas, não apresentado sobras, pontas ou rebarbas. E para o bom acabamento dos móveis os
parafusos e encaixes não deverão aparecer;
Para os arremates deverão ser utilizados fitas e tapafuros da cor dos móveis;
As bancadas, balcões, armários, mesas, estantes e prateleiras deverão possuir superfícies lisas,
duradouras e de fácil limpeza e desinfecção;
Devido a alguns fatores, para que haja uma melhor precisão nas dimensões dos móveis, as
medidas deverão ser conferidas in loco; após a conferência das medidas, se houver algum ajuste no
projeto, o executor deverá contatar o setor responsável da Prefeitura Municipal de Sertão para
aprovação ou não das alterações.
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3. LAYOUT e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Este projeto, contempla os móveis dos seguintes ambientes:
1- Recepção;
2- Sala de Vacinas;
3- Sala Reuniões e Educação em Saúde/ ACS;
4- Farmácia;
5- Consultório 2;
6- Consultório 1;
7- Sala de Curativos;
8- Consultório Odontológico 1;
9- Condultório Odontológico 2;
10- CME;
11- Consultório Ginecológico;
12- Sala de Inalação Coletiva;
13- Sala Administrativa;
14- Sala de Triagem;
15- Rouparia;
16- Copa;
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1- RECEPÇÃO

Móveis:
1- BALCÃO;

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - BALCÃO
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Características*:
- Dimensões (L x C - cm): 200 x 270;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;
Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Verificar tamanho e quantidade de computadores e impressoras;
*Características mínimas exigidas para os móveis;
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2- SALA DE VACINAS

Móveis:
1- MACA INFANTIL;
2- MESA SUSPENSA PARA COMPUTADOR;
3- BALCÃO – SUSPENSO;
Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - MACA INFANTIL

Maca, prateleira e local para CPU*:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 120 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, centificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético (cor a definir);
- Capacidade de suporte de até 100 Kg;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2 - MESA MESA SUSPENSA PARA COMPUTADOR

Mesa:
- Dimensões (L x C - cm): 50 x 130 – fixado na maca e no balcão;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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3 - BALCÃO - SUSPENSO

Balcão – suspenso*:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Gavetas – 4 gavetas: largura 50 cm (dependendo da dimensão da cuba);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;
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3.

SALA DE REUNIÕES E EDUCAÇÃO EM SAÚDE/ ACS

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito;

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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4.

FARMÁCIA

Móveis:
1- BALCÃO DE ATENDIMENTO
2- MESA
3- MESA EM L COM GAVETEIRO/CPU

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - BALCÃO DE ATENDIMENTO

Balcão de atendimento:
- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 120 x 110;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Detalhe rodapé de 10cm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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2 - MESA

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 100 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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3 - MESA EM L COM GAVETEIRO/CPU

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 130 x 75 – 40 x 115 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, Local a definir (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:
- 3 Gavetas;
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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5-

CONSULTÓRIO 2

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito
2- MACA ADULTO COM ESCADA
3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO com abertura para a direita

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1
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1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2- MACA ADULTO COM ESCADA

Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e pratelaira + espaço para guardar a escada;
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Detalhes em MDF 18mm – de 10cm a cada 10cm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, centificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético ( cor a definir)
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;
Escada – 2 degraus;
- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO

Armário, com prateleiras e porta de vidro;
- Dimensões (L x C x A - cm): 50 x 50 x 185;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vidro 6mm, incolor, temperado;
- Puxador metálico tipo botão quadrado;
- Fechadura com chave;
- Dobradiças metálicas caneco abertura 110°;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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6-

CONSULTÓRIO 1

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado esquerdo
2- MACA ADULTO COM ESCADA
3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO com abertura para a esquerda

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1-

MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO ESQUERDO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado esquerdo (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2-

MACA ADULTO COM ESCADA

Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e pratelaira + espaço para guardar a escada;
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, centificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético ( cor a definir)
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;
Escada – 2 degraus;
- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO

Armário, com prateleiras e porta de vidro;
- Dimensões (L x C x A - cm): 50 x 50 x 185;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vidro 6mm, incolor, temperado;
- Puxador metálico tipo botão quadrado;
- Fechadura com chave;
- Dobradiças metálicas caneco abertura 110°;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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7-

SALA DE CURATIVOS

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito
2- MACA ADULTO COM ESCADA
3- BALCÃO - SUSPENSO
4- ARMÁRIO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2- MACA ADULTO COM ESCADA

Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e pratelaira + espaço para guardar a escada;
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, centificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético ( cor a definir);
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;
Escada – 2 degraus;
- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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3 - BALCÃO – SUSPENSO

Balcão - suspenso:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 200 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;

Gavetas – 4 gavetas: largura 50 cm (dependendo da dimensão da cuba);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;
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4 - ARMÁRIO PORTA DE CORRER

- Dimensões (L x C x A - cm): 35 x 150 x 210 ;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;

- Se necessário, este móvel deverá ser suspenso na parede ou com pé de inox, para não ficar em
contato com o chão.

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;

28

8-

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1

Móveis:
1- MESA
2- BALCÃO - SUSPENSO
3- ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 – MESA

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 50 x 120 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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2 - BALCÃO – SUSPENSO

Balcão – suspenso*:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 295 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
-Prateleira no meio;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Espaço destinado ao CPU;
Gavetas – 12 gavetas
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

- Caso necessário, poderá ter divisórias ajustáveis nas gavetas.
- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
Verificar tamanho do CPU;
*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;
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3 - ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER

Balcão
- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 295 x 70 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Armário fixado na parede.
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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9-

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU
2- BALCÃO - SUSPENSO
3- ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 180 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 4 Gaveta; 40 cm de largura;
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2 - BALCÃO – SUSPENSO

Balcão – suspenso*:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 275 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Gavetas – 16 gavetas, (dependendo da dimensão da cuba, algumas gavetas poderão ser substituidas
por portas de correr e prateleiras);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

- Caso necessário, poderá ter divisórias ajustáveis nas gavetas.
- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;
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3 – ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER

- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 255 x 70 ;
- Prateleira no meio;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Armário fixado na parede.
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;

36

10-

CME

Móveis:
1- BANCADA
2- BALCÃO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 – BANCADA

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 130 x fixada na altura das bancadas em mármore;
- Bancada em inox lisa, com estrutura reforçada pra suportar peso, fixada na parede através de mão
francesa;
- Capacidade de suporte acima de 100kg;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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2- BALCÃO

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 400 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Tampo em inox;

Gavetas – 8 gavetas: largura 50 cm;
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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11-

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito
2- MACA GINECOLÓGICA ADULTO COM ESCADA
3- ARMÁRIO 2 PORTAS DE VIDRO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2- MACA GINECOLÓGICA ADULTO COM ESCADA

Maca ginecológica com cabeceira e perna reclinável, suporte para pernas – 2 portas de correr e
pratelaira + espaço para guardar a escada;
- Dimensões balcão (L x C x A - cm): 60 x 125 x 80; maca aberta (L x C x A - cm): 60 x 180 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm; Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Detalhes em MDF 18mm dimensões de 10cm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Maca com sistema de articulações reclináveis, dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com
elevação através de cremalheira, e suporte para pernas;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, centificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético;
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;
Escada – 2 degraus;
- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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3- ARMÁRIO 2 PORTAS DE VIDRO

Armário, com prateleiras e portas de vidro;
- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 100 x 185;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vidro 6mm, incolor, temperado;
- Puxador metálico tipo botão quadrado;
- Fechadura com chave;
- Dobradiças metálicas caneco abertura 110°;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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12-

SALA INALAÇÃO

Móveis:
1- BALCÃO - SUSPENSO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1-BALCÃO – SUSPENSO

0,70m

0,70m

Balcão – suspenso*:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 175 x 70 - 60 x 95 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas e prateleiras;
m

- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

m

Características mínimas exigidas para os móveis;
*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;
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13-

SALA ADMINISTRATIVA

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito
2- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 100 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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14-

SALA DE TRIAGEM

Móveis:
1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado esquerdo
2- MACA GINECOLÓGICA ADULTO COM ESCADA
3- ARMÁRIO PORTA DE CORRER
4- BALCÃO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1-MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO ESQUERDO

Mesa:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 100 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado esquerdo (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;
Gaveteiro e local para CPU*:
- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*verificar tamanho do CPU;
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2- MACA ADULTO COM ESCADA

Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e pratelaira + espaço para guardar a escada;
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, centificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético ( cor a definir)
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;
Escada – 2 degraus;
- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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3- ARMÁRIO PORTA DE CORRER

Armário aéreo:
- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 200 x 130;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas e prateleiras;
- Prateleira para arquivos, pastas, altura de 40cm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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4-BALCÃO

0,40m

- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 280 x 90; 4 portas de correr e 4 gavetas;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas, gavetas e prateleiras;

Portas de correr:
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Gavetas – 4 gavetas:
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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15.

ROUPARIA

Móveis:
1- ARMÁRIO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1 - ARMÁRIO PORTA DE CORRER

- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 210 x 280;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
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16.

COPA

Móveis:
1- BALCÃO – SUSPENSO
2- ARMÁRIO AÉREO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;
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1-BALCÃO - SUSPENSO

Balcão – suspenso*:
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 180 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Local destinado para guardar o gás;
Gavetas – 4 gavetas: largura 40 cm (dependendo da dimensão da cuba);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;
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2- ARMÁRIO AÉREO

- Dimensões (L x C x A - cm): 45 x 180 x 35 ( portas ) + espaço microondas;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Portas com sistema de pistão à gas 80 ou superior, nos dois lados das portas;
- Local destinado para o micro-ondas*;
Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;
*definir tamanho do micro- ondas;
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