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Armário, confeccionado em chapa de aço. Baixo teor de carbono. 
Com 4 portas, cor CINZA, com 2 laterais e 1 divisória central em aço 
na espessura 0,60 mm, com 1 fundo e 2 tampos (superior e inferior) 
em aço de espessura 0,60 mm. Com 2 reforços internos 
confeccionado em aço 1,20 mm fixado as laterais. Com 1 divisória 
frontal central de espessura 0,90 mm, base confeccionada em chapa 
de aço galvanizado de espessura 1,25 mm e com 4 pés reguláveis 
(sapatas) para correção de pequenos desníveis. Composto por 4 
compartimentos divididos na vertical em duas partes iguais por 
divisória em chapa de aço de 0,60 mm e uma dessas partes dividida 
na horizontal por 3 partes iguais por duas bandejas intermediária 
confeccionadas em chapa com 0,60 mm de espessura. Outra parte 
deverá conter um suporte para cabideiro, em chapa com espessura 
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deverá conter um suporte para cabideiro, em chapa com espessura 
0,90mm. As 4 portas deverão ser confeccionadas em chapa de açp 
de 0,60 mm, com um reforço em formato de cartola soldado com 
espessura  0,60mm, com 2 dobradiças internas, 2 batentes de 
borracha, fechadura para cadeado com rotação de 90 graus, sendo 
que as portas devem dispor de perfurações na parte frontal, que 
servem como ventilação dos compartimentos. O armário deverá ser 
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Armário 4 portas, cor CINZA, em aço carbono com tratamento 
químico superficial antiferruginoso e fosfatizante, com pintura 
eletrostática a pó e camada mínima de 70 micras. Armário deverá 
conter 2 laterais, oito bandejas (superior, intermediárias e inferior), 1 
divisória interna e 1 fundo em chapa de aço 0,60 mm, 1 divisória 
frontal em chapa de aço 0,90 mm, reforço superior interno e gancho 
para roupas  em chapa de aço galvanizada com 1,25 mm de 
espessura dobrada em U com 4 pés reguláveis (sapatas) em 
polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido, para 
correção de pequenos desníveis. As 4 portas deverão ser 
confeccionadas em chapa aço 0,60 mm, contendo 2 dobradiças 
internas, batentes de borracha para fechamento silencioso, reforço 
soldado em toda extensão interna, dobras enroladas, fechadura para 
cadeado com rotação de 90 graus, perfurações na parte frontal que 
servem como ventilação dos compartimentos. A área de entrada de 
cada porta interna medindo A: 82,5 cm; L: 30 cm; P: 42,5 cm, 
contendo uma prateleira inermediária. Dimensões aproximadas: A x L 
x P 185 cm x 60 cm x 45 cm.  Os armários devem ser entregues 
montados.  No momento da proposta deverá ser anexada a ficha com 
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Armário com 4 portas, cor CINZA, confeccionado em chapa de aço, 
com 2 laterais, 2 fechamentos (um superior e um inferior), 6 bandejas 
intermediárias sendo que duas juntamente com o divisor vertical 
divide o armário em quatro compartimentos com portas individuais, 
um divisor vertical e um fundo em chapa de aço 0,60mm, um 
acabamento frontal do divisor com espessura de 0,90 mm, reforço 
superior interno e gancho para roupas em chapa de aço 1,20 mm 
fixado à lateral, base soldada confeccionada em chapa de aço 
galvanizada com 1,25m de espessura, dobrada em U com 4 pés 
reguláveis (sapatas) em polipropileno preto, com parafuso de rosca 
M8 embutido, para correção de pequenos desníveis.  Com 4 portas 
com dobra enrolada em toda a borda interna da porta, confeccionada 
em chapa de aço 0,60mm, com 2 dobradiças internas e 1 reforço 
dobrado em formato de ômega em toda a extensão da porta, 
soldados através do sistema de solda a ponto, batentes de borracha 
para fechamento silencioso, fechadura para cadeado com rotação de 
90 graus. Acabamento superficial das peças metálicas através de 
tratamento químico antiferruginoso e fosfatizante, pintura eletrostática 
a pó com camada mínima de 70 micras, perfurações na parte frontal 
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Banco multiuso. Com estrutura confeccionada em chapa de aço 
galvanizado, composto por um quadro soldado superior 
confeccionado em chapa 1,95 mm, com trés ripas de madeira de Lei 
tratada e envernizadas, fixadas ao mesmo por um meio de parafusos 
autotarrachante, um quadro soldado intermediário de estruturação 
confeccionado em chapa 1,90mm, com quatro pés confeccionadas 
em chapa galvanizada com espessura de 1,95 mm. Na extremidade 
inferior de cada pé deve conter um rebite com rosca M8 embutido 
para fixação de sapata regulável confeccionada em polipropileno 
preto para correção de pequenos desníveis.  Acabamento com 
tratamento químico superficial antiferruginoso e fosfatizante, com 
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tratamento químico superficial antiferruginoso e fosfatizante, com 
pintura eletrostática a pó e camada mínima de 70 micras. Montagem 
por meio de parafusos com porcas sextavados. Dimensões 
aproximadas: A x L x P,  36 cm x 149 cm x 30 cm. O banco deve ser 
entregue montado. No momento da proposta deverá ser anexada a 
ficha com especificações do produto e catálogo com foto.
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Base de elevação para armário, cor CINZA, em chapa de aço, quatro 
pés, a extremidade inferior de cada pé deverá conter sistema que 
possibilite regulagem para correção de pequenos desníveis, 
acabamento com tratamento químico superficial antiferruginoso e 
fosfatizante com pintura eletrostática a pó e camada mínima de 70 
micras. Dimensões aproximadas A x L x P: 19 cm x 100 cm x 45,4 
cm. No momento da proposta deverá ser anexada a ficha com 
especificações do produto e catálogo com foto.
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Base de elevação para armário, cor CINZA, em chapa de aço, quatro 
pés, a extremidade inferior de cada pé deverá conter sistema que 
possibilite regulagem para correção de pequenos desníveis, 
acabamento com tratamento químico superficial antiferruginoso e 
fosfatizante com pintura eletrostática a pó e camada mínima de 70 
micras. Dimensões aproximadas A x L x P: 19 cm x 60 cm x 45,4 cm.  
No momento da proposta deverá ser anexada a ficha com 
especificações do produto e catálogo com foto.
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