
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECCIONAL SANTA MARIA 

- MARCENARIA - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Porto Alegre 16 de setembro de 2014 

 



 

2 

 

SUMÁRIO 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................... 3 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS ...................................................................................... 3 

3. DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO ............................................................................ 4 

Copa Térreo: ........................................................................................................ 4 

Auditório: .............................................................................................................. 4 

Recepção/atendimento: ........................................................................................ 4 

Foyer/café:............................................................................................................ 4 

Painéis: ................................................................................................................. 5 

Copa Mezanino .................................................................................................... 5 

WC Mezanino ....................................................................................................... 5 

Salas Info mezanino ............................................................................................. 5 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS ........................................................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar, de forma clara, os serviços a 
serem executados em marcenaria para as salas da Seccional Santa Maria localizada 
na Cel. Niederauer, numero 1565, salas 6 e 8, Bairro Centro. 

As quantidades, acabamentos e objetos descritos neste memorial foram 
determinados pelos profissionais responsáveis, não devendo ser alteradas ou 
substituídas, salvo situações de escassez de determinado material, sendo que esta 
substituição deve ser analisada pelos profissionais responsáveis pelos projetos de 
interiores. 

A empresa executante ao apresentar o preço para o objeto desta licitação 
esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes dos mobiliários e 
das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de 
que as especificações prevalecem sobre os desenhos. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a serem empregados nos mobiliários deverão ser 
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a 
seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios 
de boa técnica e devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Competirá à empresa executante o fornecimento de todo o material necessário, 
maquinaria e aparelhamento adequado para mais perfeita execução e também a 
instalações dos mobiliários confeccionados sob medida. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material especificado tenha saído de 
linha até a contratação, ou ainda, caso faça opção pelo uso de algum material 
equivalente, consultar a gerencia do Conselho regional de administração ou/e 
profissionais responsáveis pelos projetos, para maiores esclarecimentos a fim de 
que os espaços mantenham o mesmo padrão de qualidade e fidelização ao projeto. 

A empresa responsável pela montagem dos mobiliários ficará responsável por 
proteger, forrar, manter limpas e em perfeito estado, as paredes e os pisos das suas 
salas recentemente reformadas. E comprometem-se a corrigir qualquer imperfeição 
ocasionada no momento da montagem ou arcar com os custos para retoques 
causados.   
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3. DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO 

 

Copa Térreo: 

Balcão em melamina na cor branca MARCA MASISA, com medidas aproximadas de 
80 cm de largura por 55 cm de profundidade e altura de 75 cm onde teremos uma 
gaveta com corrediças telescópicas. E duas portas de abrir com uma prateleira 
regulável interna. Incluir puxadores tipo barra com 15 cm. Acabamento alumínio 
fosco. Verificar medidas detalhadas na prancha 01 A. 

 

   Auditório: 

Balcão em melamina, onde os montantes externos são em MELAMINA MASISA - 
LINHA NATURE – REFERENCIA FRESNO CLARO. Restante do móvel na cor 
branca MARCA MASISA. Medidas externas de 140 cm de largura por 50 cm de 
profundidade e altura de 80 cm com duas portas de abrir com uma prateleira 
regulável interna. Incluir puxadores tipo barra com 15 cm. Acabamento alumínio 
fosco. Rodapé do móvel recuado. Verificar medidas detalhadas na prancha 01 A. 

 

   Recepção/atendimento: 

Balcão em melamina, onde os montantes externos são em MELAMINA MASISA - 
LINHA NATURE – REFERENCIA FRESNO CLARO. Restante do móvel na cor 
branca MARCA MASISA. Medidas externas de 160 cm de largura por 55 cm de 
profundidade e altura de 82 cm. Possui uma porta de abrir com chave e uma 
prateleira regulável interna e também 4 gavetas para arquivo, todas com chave. 
Incluir puxadores tipo barra com 15 cm. Acabamento alumínio fosco. Rodapé do 
móvel recuado. Verificar medidas detalhadas na prancha 01 A. 

 

   Foyer/café: 

Balcão em melamina, onde os montantes externos são em MELAMINA MASISA - 
LINHA NATURE – REFERENCIA FRESNO CLARO. Restante do móvel na cor 
branca MARCA MASISA. Medidas externas de 100 cm de largura por 55 cm de 
profundidade e altura de 90 cm. Possui uma porta de abrir e uma prateleira regulável 
interna. No projeto também possui um nicho onde deverá ser acomodado o frigobar 
existente (conferir medidas deste equipamento antes da execução) e prever passa 
fio em sua base para que seja feita a ligação elétrica deste equipamento. Incluir 
puxador tipo barra com 15 cm. Acabamento alumínio fosco. Rodapé do móvel 
recuado. Verificar medidas detalhadas na prancha 01 A. 
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Painéis: 

Na recepção e atendimento deverão ser confeccionados painéis com altura de 220 
cm e comprimento de 457,5cm na parede à esquerda do acesso à sala. Ao fundo 
desta mesma sala também devera ser instalado o painel com altura de 220 cm e 
comprimento de 466 cm. O acabamento destes painéis será em madeira, tipo 
melamina. MELAMINA MASISA - LINHA NATURE – REFERENCIA FRESNO 
CLARO. A fixação dos painéis devera ser feita por trás, deixando assim um 
afastamento da parede de aproximadamente 3 cm devendo variar conforme 
inclinações das paredes existentes. A espessura destes painéis deverá ser de, no 
mínimo, 18 mm. 

Na parede próxima ao WC teremos também um painel no mesmo acabamento, com 
altura de 217 cm e comprimento de 91cm, alinhando ao final da parede. Este mesmo 
painel segue alinhado, entrando em direção ao ambiente de foyer/café com um 
painel de 304 cm de comprimento, sendo que a porta de acesso ao wc faz parte 
deste painel. A altura segue a mesma de 217 cm. Ao final deste painel, teremos um 
montante de 21cmx18cm que faz o fechamento. 

No ambiente do auditório temos mais dois grandes painéis de 462 cm (fundo) e 
457,5cm (lateral) com alturas de 110 cm (fundo) e 220 cm (lateral) 

Todos eles seguem o mesmo padrão de acabamento informado e devem ser 
executados conforme detalhamentos específicos da prancha 03 A após conferencia 
de medidas no local. 

 

Copa Mezanino 

Balcão em melanina na cor branca, MARCA MASISA, com medidas aproximadas de 
94,5cm de largura por 55 cm de profundidade onde teremos 4 gavetas com 
corrediças telescópicas. E uma porta de abrir com uma prateleira regulável interna. 
Incluir puxadores tipo barra com 15 cm. Acabamento alumínio fosco. Na parte 
superior, confeccionar uma prateleira na mesma largura do balcão e profundidade 
de 45 cm. Verificar medidas detalhadas na prancha 02 A. 

 

WC Mezanino 

Armário aéreo em melanina na cor branca, MARCA MASISA, com medidas 
aproximadas de 96 cm de largura por 35 cm de profundidade e 74 de altura onde 
teremos 2 portas de abrir com duas prateleiras reguláveis internas. Incluir puxadores 
tipo barra com 15 cm. Acabamento alumínio fosco. Confeccionar uma prateleira na 
mesma largura do armário e profundidade de 25 cm. Verificar medidas detalhadas 
na prancha 02 A. 

 

Salas Info mezanino 
Balcão em melanina na cor branca que servirá como armário de almoxarifado, 
MARCA MASISA, com medidas aproximadas de 225 cm de largura por 50 cm de 
profundidade e 90 de altura onde teremos 3 portas de abrir com duas prateleiras 
reguláveis internas e 4 gavetas com corrediças telescópicas. Incluir puxadores tipo 
barra com 15 cm. Acabamento alumínio fosco. Verificar medidas detalhadas na 
prancha 02 A. 
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O projeto das salas Info contempla duas bancadas para computadores, 
acabamentos em melanina na cor branca, MARCA MASISA. Uma bancada de 244,5 
cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Outra bancada de 228,5 cm de 
comprimento e 60 cm de profundidade em uma das salas. Na outra sala Info possui 
uma bancada com 243,5 cm de comprimento por 60 cm de profundidade. As 
bancadas devem possuir passa-fios com acabamentos na cor branca, sendo um 
passa fio para cada bancada.  

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O prazo de finalização de montagem deve ser contemplando, com a entrega e 
instalação de todos os itens deste memorial, devidamente limpos e em plenas 
condições de uso, com todos os mobiliários testados e em pleno funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 16 de setembro de 2014. 
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