
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA 
 

Manual descritivo para aquisição de mobiliário 
para a Unidade Básica de Saúde – Centro 

 

OBRA: Mobiliário 
PROPRIETÁRIO:  Prefeitura Municipal de Água Santa 

LOCAL: Posto de saúde, Rua Regina Bianchi Peruzzo – Água Santa /RS 
 

1. Características 
 
Trata-se aquisição do mobiliário para as sala de atendimento de Emergência, sala de 

Vacinação, sala de atendimento da Enfermagem, Sala de atendimento da Nutricionista, Sala 
de atendimento da Secretária da Saúde, do posto de saúde do centro A obra localiza-se na 
Rua Regina Bianchi Peruzzo, esquina com a Rua Achyles Panisson em Água Santa. 

 

2. Considerações Iniciais 
 
2.1. Objetivo 
Este memorial contém as especificações de materiais e equipamentos a serem 

adquiridos. 
Fica determinado, que os materiais empregados serão de primeira qualidade, e os 

equipamentos conforme especificação. 
 
2.2. Verificação do Projeto 
Compete à firma construtora, fazer um completo estudo do projeto e especificações 

fornecidas, que ao fornecer a proposta aceitará as determinações do mesmo.   
Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa deverá se dirigir à 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Água Santa para que este oriente à execução. 
Caso a mesma constate qualquer discrepância, omissões, contrariedades às normas 

técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação por escrito à 
Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Água Santa. 

 
2.3. Precedência de dados ou interpretações 
Em caso de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões medidos em 

escalas, prevalecerão sempre as primeiras e parte das medidas devem ser tiradas na obra, 
juntamente com o setor de engenharia da prefeitura municipal de Água Santa. 

 
2.4. Fiscalização da Obra 
O serviço será fiscalizado e orientado pela Seção de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Água Santa. Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira 
satisfatória, a empresa deve sempre comunicar as etapas a serem iniciadas para que se 
avalie o procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possa ter 
passado despercebido. 

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação da Fiscalização da Seção de 
Engenharia da Prefeitura Municipal de Água Santa, e os serviços que não estiverem de 



acordo com a boa técnica e ou materiais especificados neste memorial, não será aceito, 
devendo a Firma executora, providenciar sob sua responsabilidade a substituição do serviço 
e do material. 

 

3. Projetos Executivos 
 
3.1. Projeto de Implantação e detalhes 
Os projetos dos móveis e especificações dos equipamentos e detalhes serão 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Água Santa e este memorial que o descreve. 
 

4. Sala de atendimento de emergência 
 

4.1. Mobiliário 
 Trata-se de um balcão para pia, e manuseio de utensílios e medicamentos, com 4 

portas com dobradiças e 1 porta com dobradiça para embutir as 2 lixeiras, e 4 gavetas, as 
gavetas com corrediças telescópicas, tampo em granito, tendo este tampo rebaixo para área 
molhada e cuba e dois orifícios de 15 cm de diâmetro para descarte de lixo e seringas, além 
de acabamento nas bordas e espelho. 

Esta pia com armários aéreos sobre ela tendo portas com dobradiças. 
 Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia: 
- Largura: 0,80m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do balcão onde vai as 2 lixeiras embutidas: 
- Largura: 0,50m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do gaveteiro: 
- Largura: 0,40m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do balcão: 
- Largura: 0,70m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
 
Dimensões aproximadas dos armários aéreos sobre a pia: (03 unidades) 
- Largura: 0,80m 
- Profundidade: 0,35m 
- Altura máxima: 0,60m 
- Cor Branca 



 
 

 
 



Dimensões aproximadas do armário: 
- Largura: 1,20m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 2,00m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Vista de fechamento lateral na cor branca 
- Largura 0,06m e altura 2,00m que acompanha o armário. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2. Imagem 3D 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Sala de vacinação 
 

6.1. Mobiliário 
Trata-se de um balcão para pia, e manuseio de utensílios e medicamentos, com 4 

portas com dobradiças e 1 porta com dobradiça para embutir as 2 lixeiras, e 3 gavetas, as 
gavetas com corrediças telescópicas, tampo em granito, tendo este tampo rebaixo para área 
molhada e cuba e dois orifícios de 15 cm de diâmetro para descarte de lixo e seringas, além 
de acabamento nas bordas e espelho. 

Esta pia com armários aéreos sobre ela tendo portas com dobradiças. 
 Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia: 
- Largura: 1,00m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do balcão onde vai as 2 lixeiras embutidas: 
- Largura: 0,50m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do gaveteiro: 
- Largura: 0,50m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do balcão: 
- Largura: 1,00m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
 
Dimensões aproximadas dos armários aéreos sobre a pia: (03 unidades) 
- Largura: 1,00m 
- Profundidade: 0,35m 
- Altura máxima: 0,60m 
- Cor Branca 

 



 
 

 
 

Dimensões aproximadas do balcão maca em ilha: 
- Largura: 1,20m 
- Profundidade: 0,60m 
- Altura máxima: 0,80m 
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado. 
- Caixa cor Branca e tampo superior de 25mm na cor amadeirado 
 



 
 

 
 

Dimensões aproximadas da mesa escrivaninha: 
- Largura: 1,60m 
- Profundidade: 0,70m 
- Altura máxima: 0,80m 
- Cor Amadeirado 
- Espessura 25mm 
 
Dimensões aproximadas do balcão com portas de correr: 
- Largura: 1,40m 
- Profundidade: 0,40m 
- Altura máxima: 0,50m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 



- Tampo superior na Cor Amadeirado 
 
Dimensões aproximadas do gaveteiro: 
- Largura: 0,40m 
- Profundidade: 0,40m 
- Altura máxima: 0,50m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
- Tampo superior na Cor Amadeirado 
Obs: São embutidos em baixo da mesa 

 

 
 

 
 
 
 



6.2. Imagem 3D 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Sala de atendimento de enfermagem 
 

8.1. Mobiliário 
Trata-se de um balcão para pia, com 4 portas com dobradiças tendo tampo em 

granito com rebaixo para área molhada e cuba além de acabamento nas bordas e espelho. 
Esta pia com armários aéreos sobre ela tendo portas com dobradiças. 

 Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia: 
- Largura: 0,70m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do balcão: 
- Largura: 0,70m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
 

 
 



 
 

Dimensões aproximadas da mesa escrivaninha: 
- Largura: 1,80m 
- Profundidade: 0,70m 
- Altura máxima: 0,80m 
- Cor Amadeirado 
- Espessura 25mm 
 
Dimensões aproximadas do balcão com portas de correr: 
- Largura:1,20m 
- Profundidade: 0,45m 
- Altura máxima: 0,55m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
- Tampo superior na Cor Amadeirado 
Dimensões aproximadas do gaveteiro: 
- Largura: 0,50m 
- Profundidade: 0,45m 
- Altura máxima: 0,55m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
- Tampo superior na Cor Amadeirado 
Obs: São embutidos em baixo da mesa 
 
Dimensões aproximadas do armário aéreo: 
- Largura: 0,80m 
- Profundidade: 0,35m 



- Altura máxima: 0,70m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do nicho: 
- Largura: 0,30m 
- Profundidade: 0,35m 
- Altura máxima: 0,70m 
- Cor Branca 
 

 
 
 



 
 
 
8.2. Imagem 3D 
 

 
 



 
 
 

9. Sala de atendimento da nutricionista 
 

9.1. Mobiliário 
Trata-se de um balcão para pia, com 4 portas com dobradiças tendo tampo em 

granito com rebaixo para área molhada e cuba além de acabamento nas bordas e espelho, 
3 gavetas, sendo as gavetas com corrediças telescópicas sendo 1 delas para pastas de 
arquivo, 4 gavetas as gavetas com corrediças telescópicas, e um balcão com 4 portas com 
dobradiças. 
Dimensões aproximadas do balcão onde vai a pia: 
- Largura: 0,78m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do gaveteiro com 1 gaveta para arquivos: 
- Largura: 0,45m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do gaveteiro: 
- Largura: 0,45m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do balcão: 
- Largura: 0,75m 
- Profundidade: 0,55m 



- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 

 

 
 

 
 

Dimensões aproximadas do balcão de canto reto com portas de correr: 
- Largura: 1,30m (frente livre + canto reto = 1,86m) 
- Profundidade: 0,45m 
- Altura máxima: 0,50m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
- Tampo superior: 0,25 
- Cor Amadeirado 
 
Dimensões aproximadas da mesa escrivaninha: 
- Largura: 1,50m 
- Profundidade: 0,70m 
- Altura máxima: 0,80m 
- Cor Amadeirado 



- Espessura 25mm 
 

 
 

 
 



 
 

9.2. Imagem 3D 
 

 
 



 
 

 

10. Sala de atendimento da Secretaria da Saúde 
 

10.1. Mobiliário 
 

Dimensões aproximadas do armário com chave: 
- Largura: 0,70m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 2,40m 
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado. 
- Cor Branca 
Dimensões aproximadas do gaveteiro: 
- Largura: 0,50m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado. 
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado 
Dimensões aproximadas do balcão com chave: 
- Largura: 0,80m 
- Profundidade: 0,55m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado. 
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado 
Dimensões aproximadas do balcão com canto reto: 
- Largura: 0,84m 
- Profundidade: 0,55m 



- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado. 
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado 
 
Dimensões aproximadas do armário aéreo com portas de correr: 
- Largura:1,40m 
- Profundidade: 0,45m 
- Altura máxima: 0,60m 
- Caixas na cor amadeirado e portas na cor branca 
 
Nichos na cor amadeirada com fundo na cor branca 
Dimensões e espaçamentos de forma proporcionais conforme estão especificados na 
imagem do projeto. 

 

 
 

Os espaçamentos entre prateleiras estão especificados na imagem do projeto. 
Nas 3 ultimas prateleiras o uso é especificado para arquivar as pastas de AZ. 



 
 
Dimensões aproximadas da mesa escrivaninha: 
- Largura: 2,00m 
- Profundidade: 0,70m 
- Altura máxima: 0,80m 
- Cor Amadeirado 
- Espessura 25mm 
 
Dimensões aproximadas do balcão com portas de correr: 
- Largura: 1,80m 
- Profundidade: 0,45m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m 
- Cor Branca 
- Tampo superior de 25mm na Cor Amadeirado 
 
 



 
 

 
 
Dimensões aproximadas do balcão com portas de vidro: 
- Largura: 0,80m 
- Profundidade: 0,40m 
- Altura máxima: 0,65m 
- Altura do piso: 0,15m com pés e fechamento com tamponamento na cor amadeirado. 
- Caixa cor Branca e tampo superior na cor amadeirado 
 



 
 

 



10.2. Imagem 3D 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Observações: 
- Os móveis serão executados em MDF, espessura 18mm na cor branca e a cor 
amadeirada a ser definida pela secretária da saúde, com exceção das espessuras de 25mm 
indicadas. 
- As gavetas deverão ter corrediças telescópicas metálicas; 
- As portas de abrir deverão ter dobradiças caneco metálicas de boa qualidade; 
- As portas de correr deverão ter trilhos embutidos metálicos e puxados metálicos embutido 
de boa qualidade; 
- Rodízios em aço com dupla pista de esferas e acabamento zincado, rodas em borracha 
termoplástica; 
- Cuba para pia em aço Inox AISI 304 com 0,6 mm de espessura, com dimensões de 
40x34x17cm, alto brilho com válvula; 
- O tampo em granito deverá ser confeccionado com granito 2 cm na cor a ser definida; 
- Todos os móveis deverão ser executados conforme projeto, respeitando espessuras, 
engrossamento e detalhes em geral; 
- Todas as medidas deverão ser conferidas na obra; 
- Durante a execução dos móveis, quando estiverem sendo montados na empresa, antes de 
seu acabamento, o responsável pela empresa deverá comunicar a secretária da saúde para 
uma fiscalização; 
- Qualquer dúvida deverá ser esclarecida com o setor de engenharia da prefeitura 
municipal. 
 
 

 
Água Santa, maio de 2022. 

 
 
 
 
 

_____________________ 
Paula Elisabete Panisson 

Arquiteta e Urbanista 
 
 
 
 

__________________________ 
Eduardo Picolotto 

Prefeito Municipal de Água Santa 


