
 
ANEXO II 

 
Aquisição de 03 (três) armários, para uso na Secretaria Municipal de Administração 

Item Quant. Unidade Descrição 

01 03 Unid. Armário com largura 203 cm altura 370 cm, profundidade 56,80 cm 
construído conforme descrição abaixo: 
- Parte estrutural em MDF 18mm com revestimento melaminico de alta 
resistência, nas duas faces, na cor branca, nas bordas revestimentos com pvc 
espessura mínima de 1mm com bordas e cantos levemente arredondados 
que não torna o material agressivo. 
- Fundos encaixados em HDF 6 mm de espessura com revestimento 
melaminico de alta resistência nas duas faces, tanto interno como externo, 
que deve ser colocado no móvel respeitando uma folga em relação a parede 
de 1,4 cm. 
- Porta em MDF 18mm com revestimento melaminico de alta resistência, 
nas duas faces, na cor branca amadeirada padrão palisandro ártico, nas 
bordas revestimento com pvc espessura mínima de 1mm com bordas e 
cantos levemente arredondados que não torna o material agressivo, com 
puxadores embutidos com dimensões 4,4cm por 13.5 cm embutido. As 
dobradiças a serem utilizadas são do tipo caneco 35, ou sendo conforme 
uma similar da blum Modul.  
-Nem uma borda ou face pode ficar aparente sem revestimento com pvc 
1mm 
- Prateleira em MDF 18mm com revestimento melaminico de alta 
resistência, nas duas faces, na cor branca, nas bordas revestimento com pvc 
espessura mínima de 1mmcom bordas e cantos levemente arredondados que 
não torna o material agressivo, conforme desenho anexo, com recurso de 
regulagem interna sendo espaço inicial de 9,59cm, a partir desta medida 
proporcionar uma regulagem de 3 em 3cm. 
- Cada módulo deve possuir 10 suportes metálicos de fixação na parede, que 
devem ser colocados na parte superior do módulo, garantindo a fixação, 
sem perder a vedação plena do móvel. 
- Os móveis devem ficar apoiados em uma base independente do móvel 
com 10cm de altura com recurso de regulagem para compensar desníveis do 
piso. 
Obs. A empresa vencedora deverá realizar a medição do local onde serão 
instalados os armários antes dos mesmos serem produzidos. 

 






