
  
 
  

 
 
 

Equipamento: Mobiliário planejado 

Processo n:34.086 Item n:     Data: 23/11/2016 

Finalidade: Adequação dos ambientes de trabalho da Unidade de Osasco 

Especificação técnica:  

Item Descrição Qtd 

01 

Armário superior suspenso com fechamento em marcenaria até o forro 
- Armário superior suspenso com 1.10m de altura; 
- Fechamento até o forro; 
- Prateleiras internas. 
 
Dimensões: Verificar em projeto executivo de marcenaria – Detalhes M01, M04, M15. 

03 

02 

Gabinetes 
- Gabinetes suspensos; 
- Gabinetes apoiados com fechamento em marcenaria na base; 
- Portas de abrir com chaves, puxadores tipo G, prateleiras internas; 
- Gavetas com chaves, puxadores tipo G, corrediças telescópicas. 
 
Dimensões: Verificar em projeto executivo de marcenaria – Detalhes M01 a M13, M16 a M18. 

16 

03 

Suporte para Frigobar 
- Apoio de marcenaria com rodízios com travas. 
 
Dimensões: Verificar em projeto executivo de marcenaria – Detalhe M04. 

01 

04 

Armário com nicho para micro-ondas 
- Nicho para microondas; 
- Armário baixo com portas de abrir com chaves, puxador tipo G e prateleiras internas; 
- Pés deslizantes com base em nylon com fixação por meio de prego. 
 
Dimensões: Verificar em projeto executivo de marcenaria – Detalhe M14 

01 

05 

Armário alto com portas de correr 
- Armário alto com portas de correr com chaves; 
- Puxadores tipo G; 
- Prateleiras internas revestidas; 
- Fechamento em marcenaria na base. 
 
Dimensões: Verificar em projeto executivo de marcenaria – Detalhe M15 

01 

06 

Gaveteiro volante com chaves 
- Gaveteiro volante com chaves; 
- 03 (três) gavetas com puxadores tipo G e corrediças telescópicas; 
- 04 (quatro) rodízios com trava. 
 
Dimensões: Verificar em projeto executivo de marcenaria – Detalhe M19 

04 

 



  
 
  

 
 
 

Notas: 
- Produção em MDF de 15mm; 
- Revestimento interno e externo em laminado melamínico na cor branca (Ref. Formica Branco L120TX) 
inclusive prateleiras; 
- Puxador tipo G, em perfil de alumínio anodizado natural fosco; 
- Armários e gaveteiros com chaves; 
- Gavetas com corrediças telescópicas; 
- Rodízio giratório com trava, roda gel cristal, capacidade de carga 40kg, chapa 42x42. 
 

Incluir na proposta / Orçamento: 
 

 Transporte, entrega, montagem e instalação; 
 

 Visita in loco para confirmar medidas e modelos; 
 

 Garantia: 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação ou instalação; 
 

 Possibilidade de pequenos reajustes nas dimensões finais. 
 
 
Notas: A entrega, montagem e instalação somente com agendamento prévio com o setor de Arquitetura e 
Obras. 
 

Endereço de Instalação 

ICESP – Unidade de Osasco 

Rua Benedito Américo de Oliveira, 122 

Vila Yara – Osasco – SP 

CEP 06028-080 

 

 


