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DESCRIÇÃO TÉCNICA - Nº 2487552
GMAD-DEDIS

ARMÁRIO GUARDA-ROUPAS EM AÇO (06 PORTAS)
AM-03
EMISSÃO: JULHO/2018
VALIDADE: JULHO/2023
CÓDIGO ERP: 10050003-0
APLICAÇÃO:
Grupo: Unidades Operacionais da Distribuição (CDDs, CEEs e CTOs).
Família: Mobiliário.
1. DESCRIÇÃO GERAL: O Armário Guarda-Roupas deverá ser fabricado em aço e possuir 06 portas com fechadura, 4po Yale ou similar, com 2
(duas) chaves e fechos, com segredos próprios para cada porta, e puxadores. As portas deverão possuir frestas para ven4lação dos
compar4mentos, sendo que cada compar4mento deverá possuir um cabideiro interno.
Cor: cinza (padrão);
Dimensões gerais entre:
Largura: 920 a 1040 mm;
Altura: 1920 a 2000 mm;
Profundidade: 360 a 470 mm.
2. O armário deverá ser fabricado em chapa nº 20.
3. As peças metálicas u4lizadas devem ser garan4das por um prazo mínimo de 24 meses contra corrosão atmosférica por meio de declaração.
4. Não são aceitos defeitos de acabamento das peças, como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições, bem
como defeitos de pintura, tais como subaplicação de camada, escorrimento, descascamento, bolhas, riscos, entre outros.
5. Montagem inclusa, no valor do produto.
6. Garan4a de pelo menos um ano a par4r do recebimento.

De acordo do Responsável da GMAD/DEDIS:
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Documento assinado eletronicamente por Alberto Jorge Teles Barbosa Filho, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Mecanico), em
07/08/2018, às 09:20, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Juliana Rocha Vieira, Gerente Corpora>vo, em 07/08/2018, às 10:46, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten4cidade deste documento pode ser conferida no site hIps://sei.correios.com.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2487552 e o
código CRC 5494A0BB.

Referência: Processo nº 53180.019563/2018-02
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