MEMORIAL DESCRITIVO
RELAÇÃO DE MOBILIA – EMEF ESPIRITO SANTO
Todas as modificações do presente memorial ou troca de mobílias deverão ser solicitados por escrito para a
Prefeitura Municipal de Colorado/RS, através do setor da Educação, com antecedência necessária para sua análise a
aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados.
1.

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

O presente memorial trata de especificações para MOBILIA – EMEF ESPIRITO SANTO, localizada na Comunidade de
Vista Alegre, Município de Colorado/RS.
2.

CADEIRA INFANTIL LINHA FNDE

Dimensões: 450 x 330 x 560mm
Descrição: Cadeira: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxipó. Apresentar na proposta o Certificado de Conformidade do Inmetro do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação
de Conformidade do processo produtivo (ABNT/INMETRO). Assento e encosto em polipropileno injetado de forma
anatômica, cor laranja, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Altura 560mm.
3.

MESA PARA ATIVIDADES INFANTIL

Dimensões: 1000 x 1000 x 570mm
Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40. Tratamento
antiferruginoso e pintura em epóxi pó. Tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na
cor cinza e na parte inferior na cor branca, fixado por parafusos. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em
lâmina de borda na cor laranja. Ponteiras e sapatas em polipropileno. Altura 460mm.
4.

COLCHONETE

Dimensões: 1000 x 600 x 40mm
Colchonete revestimento Courvin / Napa, estrutura em espuma 100% poliuretano, proteção: Antiácaro, Antialérgico e
Antibactéria, registrado no INMETRO.

5.

TATAME EM EVA

Dimensões: 950 x 950 x 10mm
Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície
texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça
deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das
peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas
de rebarbas e falhas.

6.

ARMÁRIO CONTENDO 10 PORTAS

Dimensões: 800x2000x400mm
Descrição: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 10 portas revestidas em melamínico
textura colorido, com puxadores.

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO
Será procedida cuidadosa verificação por parte do setor do setor de EDUCAÇÃO da Prefeitura Municipal, das
perfeitas condições de funcionamento e segurança antes da aceitação do material.
Após vistoria e constatação que está tudo funcionando perfeitamente, será emitido o TERMO DE ACEITAÇÃO
DEFINITIVO pelo setor responsável.

Eliana Pereira Valério
Secretária de Educação

Delonei Pereira da Silva
Prefeito em exercício
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