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PROCESSO FORNECEDOR CNPJ/CPF DESCRIÇÃO PREÇO UNIT QUANT. PREÇO TOTAL
CD-093/11-01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 90347840/0003-80 Confecção e instalação de placas em alumínio Lei 12.751 

para o Fórum Ruy Barbosa, dimensões: altura 12cm, 
comprimento: 16cm, com adesivo, espessura: 0,2 mm

10,01 21 210,21

CD-093/11-02 CIPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME. 54472097/0001-64 Confecção e instalação de placas em alumínio Lei 9.502 
para o Fórum Ruy Barbosa, dimensões: altura: 15cm, 
comprimento: 18cm, com adesivo, espessura: 0,05mm

16,00 193 3.088,00

CD-100/11-01 OTÁVIO AMARAL CALVET 006058207-32 Contratação de professor para  ministrar palestra para 
magistrados e servidores sobre ''DIREITO AO LAZER 
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO'', no dia 16 de junho 
de 2011, no auditório do 10º andar no Fórum Ruy Barbosa. 

500,00 1 500,00

CD-128/11-01 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 00000028/0001-29 Inscrição de servidor no curso Compensação de Reativos 
e Filtragem de Harmônicos em Sistemas Elétricos de 
Potência que será realizado nos dias 06 a 07 de Junho – 
das 09:00 às 17:00 horas a realizar-se Av. Alfredo 
Egidio de Souza Aranha, 75 – 2º andar – São Paulo/SP 
nos dias 06 e 07 de junho.

1.757,80 1 1.757,80

CD-131/11-01 DR. NABIL GHORAYEB 610071108-72 Contratação de professor para ministrar palestra sobre 
''MEDICINA ESPORTIVA'', por ocasião do II Encontro 
de Qualidade de Vida, para magistrados e servidores 
deste Tribunal, no auditório do Fórum Ruy Barbosa.

1.800,00 1 1.800,00

CD-136/11-01 ACADEMIA DO PALESTRANTE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

10331515/0001-28 Contratação de palestra 'Bem Estar e Equilíbrio: Como 
Administrar a sua Vida com Qualidade' a ser realizada 
no dia 15/06/2011 no Auditório da EJUD2, sito no 10º 
andar, Bloco A, do Fórum Ruy Barbosa.

4.000,00 1 4.000,00

CD-139/11-01 FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA 05569714/0001-39 Participação de servidor no VII Conbrascom - Congresso 
Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça, entre 
os dias 20 e 22 de junho de 2011, na cidade do Rio de 
Janeiro.

500,00 1 500,00

CD-140/11-01 IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA 00543800/0001-59 Participação de servidor no 15º Congresso Anual de 
Comunicação Interna, a ser realizado nos dias 14 e 15 de 
junho, em São Paulo-SP.

3.605,25 1 3.605,25

CD-141/11-01 ABC METAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 12821847/0001-16 Aquisição de caixas de 9 colunas com escaninhos tipo 
colméia nas dimensões: altura 9,5cm, largura 29,5cm e 
profundidade 33cm , modelo Revista B, em alumínio 
sem pintura, para guarda de armas de forma segura dos 
usuários e partes que adentram o E. TRT da 2ª Região.

430,92 12 5.171,04



CD-142/11-01 REYPEL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA. 00893913/0001-84 Máquina para arquear, material metal, modelo semi-
automática, características adicionais funções de esticar, 
selar e cortar e bivolt diretamente ou através de 
transformador incluso, dimensões máximas (cxlxa): 
895x570x750mm, peso máximo: 100kg, largura mínima da 
fita de alta resistência 7mm, solda totalmente automática, 
pacotes mínimos de 50cm de altura. Modelo RE 202.

2.500,00 1 2.500,00

CD-143/11-01 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33641663/0001-44 Contratação de 'workshop' sobre: 'Gestão de Projetos' 
para 40 servidores, nos dias 06, 07, 08, 13 e 14 de junho 
de 2011, no Fórum Ruy Barbosa.

20.250,00 1 20.250,00

CD-144/11-01 TABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA.

05083930/0001-70 Caixa de chá de cidreira, com  10g cada;  Marca: Leão 0,77 570 438,90
Caixa de chá  de erva doce,  com 10g cada;  Marca: Leão 1,04 500 520,00
Caixa de chá de hortelã, com 10g cada; Marca: Leão 0,94 500 470,00
Caixa de chá de camomila, com 10grs cada; Marca: Leão 1,00 400 400,00
Caixa de chá cítrico (frutas e flores) com 22,50g cada. 
Marca: Leão

3,82 280 1.069,60

Caixas  de chá  mate, solto, 200 grs cada. Marca: Leão 2,42 480 1.161,60
Frascos de adoçante dietético líquido a base dos 
edulcorantes artificiais sacarina sódica e ciclamato de 
sódio, de 100 ml cada. Marca: Doce Menor 

1,72 120 206,40

CD-145/11-01 AÇÃO POSITIVA DEDETIZADORA E 
DESENTUPIDORA LTDA.

03451961/0001-00 Serviço de decupinização nas dependências do 24º andar 
do Edifício Sede do E.TRT da 2ª região, sito à Rua da 
Consolação, 1.272 - Consolação, São Paulo/SP

3.120,00 1 3.120,00

CD-147/11-01 EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME 08725357/0001-49 Aquisição de assinatura da Revista de Direito 
Previdenciário para os exercícios de 2011 e 2012 (volumes 
4 a 11) para o Serviço de Biblioteca do E.TRT da 2ª 
Região.

660,00 1 660,00

CD-149/11-01 CÉLIA REGINA ZAPPAROLLI RODRIGUES DE 
FREITAS

152233038-06 Contratação de professora para ministrar palestra 
integrante do ''I Curso de Formação de Conciliadores'', 
no dia 14 de junho de 2011, no auditório do Edifício 
Sede deste Tribunal.

800,00 1 800,00

CD-150/11-01 ARVY COMERCIAL DE PLÁSTICOS E ISOLANTES 
LTDA.

09167874/0001-02 Película adesiva de pvc (vinil) polimérico, com durabilidade 
mínima de 5 anos para uso externo, com adesivo à base de 
emulsão acrílica aquosa permanente. Marca Imprimax, cor 
preto brilhante, medida 0,61mx50m.

190,00 1 190,00

Película  adesiva  de  pvc  (vinil)  polimérico,  com 
durabilidade  mínima  de  5  anos  para  uso  externo,  com 
adesivo à base de emulsão acrílica aquosa permanente.
Marca Imprimax, cor azul marinho, medida 0,61mx50m.

190,00 2 380,00

Película adesiva de pvc (vinil) polimérico, com durabilidade 
mínima de 5 anos para uso externo, com adesivo à base de 
emulsão acrílica aquosa permanente. Marca Imprimax, cor 
verde bandeira, medida 0,61mx50m.

190,00 1 190,00



CD-151/11-01 GLOBAL COMERCIAL LTDA - EPP 09079951/0001-72  Jaleco  em material  brim  leve,  tipo  longo  (3/4),  tipo 
manga curta, quantidade botões 5, quantidade bolsos 3, 
cor  cinza  claro,  tamanho  P,  tecido  100%  algodão 
(Referência  comercial  Solasol/Santista,  Cedrobrim  / 
Cedro Cachoeira, Uniforte / Santanense ou similar), em 
acordo com a norma técnica (NBR 13917),  com gola, 
logotipo bordado no bolso, o bordado deverá possuir no 
mínimo  10.000  pontos,  de  modo  a  proporcionar 
excelente apresentação e nitidez.

55,00 2 110,00

Jaleco  em  material  brim  leve,  tipo  longo  (3/4),  tipo 
manga curta, quantidade botões 5, quantidade bolsos 3, 
cor  cinza  claro,  tamanho  M,  tecido  100%  algodão 
(Referência  comercial  Solasol/Santista,  Cedrobrim  / 
Cedro Cachoeira, Uniforte / Santanense ou similar), em 
acordo com a norma técnica (NBR 13917),  com gola, 
logotipo  bordado no bolso superior,  o bordado deverá 
possuir  no  mínimo  10.000  pontos,  de  modo  a 
proporcionar excelente apresentação e nitidez.

55,00 40 2.200,00

Jaleco  em  material  brim  leve,  tipo  longo  (3/4),  tipo 
manga curta, quantidade botões 5, quantidade bolsos 3, 
cor  cinza  claro,  tamanho  G,  tecido  100%  algodão 
(Referência  comercial  Solasol/Santista,  Cedrobrim  / 
Cedro Cachoeira, Uniforte / Santanense ou similar), em 
acordo com a norma técnica (NBR 13917),  com gola, 
logotipo bordado no bolso superior , o bordado deverá 
possuir  no  mínimo  10.000  pontos,  de  modo  a 
proporcionar excelente apresentação e nitidez.

55,00 40 2.200,00

Jaleco material brim leve, tipo longo (3/4), tipo manga 
curta,  quantidade  botões  5,  quantidade  bolsos  3,  cor 
cinza  claro,  tamanho  GG,  tecido  100%  algodão 
(Referência  comercial  Solasol/Santista,  Cedrobrim  / 
Cedro Cachoeira, Uniforte / Santanense ou similar), em 
acordo com a norma técnica (NBR 13917),  com gola, 
logotipo  bordado no bolso superior,  o bordado deverá 
possuir  no  mínimo  10.000  pontos,  de  modo  a 
proporcionar excelente apresentação e nitidez.

55,00 20 1.100,00

Jaleco material brim leve, tipo longo (3/4), tipo manga 
curta,  quantidade  botões  5,  quantidade  bolsos  3,  cor 
cinza  claro,  tamanho  EG,  tecido  100%  algodão 
(Referência  comercial  Solasol/Santista,  Cedrobrim  / 
Cedro Cachoeira, Uniforte / Santanense ou similar), em 
acordo com a norma técnica (NBR 13917),  com gola, 
logotipo  bordado no bolso superior,  o bordado deverá 
possuir  no  mínimo  10.000  pontos,  de  modo  a 
proporcionar excelente apresentação e nitidez.

55,00 12 660,00

Jaleco, material brim, tipo longo, tipo manga comprida, 
quantidade  botões  5,  quantidade  bolsos  3,  cor  cinza 
claro,  características  adicionais:  brim  leve,  tipo  longo 
(3/4), tamanho P, tecido 100% algodão 

5,00 2 110,00



CD-152/11-01 CIASUL COMERCIAL LTDA. 53164208/0001-02 Aquisição de placas de forro Gyprex liso 9,5 x 625 x 
1250mm, revestidas a quente, com película rígida de 
PVC, branco liso, para reposição em áreas do Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa. 

16,39 460 7.539,40

CD-153/11-01 CLAUDIO CESAR GRIZI OLIVA 079386648-04 Contratação de professor para ministrar ''CURSO DE 
CÁLCULOS TRABALHISTAS'', aos magistrados e 
servidores deste Tribunal, nos dias 27, 28, 29 e 30 de 
junho de 2011, no auditório do 10º andar do Fórum Ruy 
Barbosa.

2.500,00 1 2.500,00

CD-154/11-01 PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA.

55215826/0001-60 Contratação de revisão preventiva da máquina de leitura 
óptica da marca 'PICSIS', modelo LMO-68R 3.1, tendo 
em vista a abertura do XXXVI Concurso Público para 
provimento de cargos de Juiz do Trabalho Substituto do 
TRT da 2ª Região, entre os dias 22 e 23 de setembro, 
devido a necessidade de leitura óptica das fichas de 
respostas dos candidatos inscrições.

1.600,00 1 1.600,00

CD-155/11-01 MOYSES SIMÃO SZNIFER 638812338-49 Contratação de professor para ministrar palestra sobre 
''Responsabilidade Civil da Empresa e do Fornecedor de 
produtos e serviços - Dever de indenizar do empresário e 
da empresa em face do código de defesa do 
consumidor'', aos Magistrados e Servidores deste 
Tribunal, no dia 21 de junho de 2011, no auditório do 
10º andar no Fórum Ruy Barbosa.

500,00 1 500,00

CD-156/11-01 MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE 
NOGUEIRA

148856368-33 Contratação de professora para ministrar palestra para 
magistrados e servidores, por ocasião da inauguração do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos deste Tribunal, no dia 21/06/2011 no 
auditório do Fórum Ruy Barbosa.

500,00 1 500,00

CD-157/11-01 PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA.

55215826/0001-60 Contratação de empresa para efetuar somente a leitura 
das folhas de respostas do XXXVI Concurso Público 
para provimento de Cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto do E.TRT 2ª Região.

4.500,00 1 4.500,00

CD-158/11-01 S S SCHITINI CARDOSO LIMPEZA - ME 06065751/0001-72 Dispenser papel toalha, características adicionais material 
plástico  abs,  tipo interfolha,  cor  branca,  capacidade 600 
folhas, com visor e fechadura. Marca: Goerdert

18,60 100 1.860,00

Dispenser  papel  higiênico,  caracterísiticas  adicionais 
material  base  e  tampa  plástico  abs,  tipo  parede,  cor 
branco, aplicação papel intercalado, com visor, abertura 
por  trava  de pressão,  medidas  mínimas  27 x 12 x 11 
(AxLxP). Marca: Goerdert

18,70 200 3.740,00

Saboneteira,  material  suporte  plástico,  material 
reservatório  plástico,  capacidade  mínima  500ml,  tipo 
fixação  parede,  tipo  uso  banheiro,  características 
adicionais  sabão  líquido /  fixa,  material  plástico,  com 
reservatório. Marca: Goerdert

18,30 120 2.196,00



CD-164/11-01 COPY SUPPLY COM. DE EQUIP. PRODS. E SERVS. P/
ESCRIT. LTDA. 

57952277/0001-31 cartucho de toner (azul) de alta capacidade ciano (até 
25.000 páginas) marca/modelo: xerox ph 7760-106r1160

620,00 2 1.240,00

cartucho de toner de alta capacidade majenta (até 25.000 
páginas)  marca/modelo: xerox ph 7760-106r1161.

730,00 2 1.460,00

cartucho de toner de alta capacidade amarelo (até 25.000 
páginas)  marca/modelo: xerox ph 7760-106r1162.

620,00 2 1.240,00

cartucho de toner de alta capacidade preta (até 32.000 
páginas)  marca/modelo: xerox ph 7760-106r1163.

420,00 2 840,00

PG-003/11-01 EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
LTDA. - ME

10619918/0001-77 elástico de processo. 0,45 200.000 90.000,00

PG-005/11-01 M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP 04303895/0001-94 etiqueta adesiva, material papel reciclado, largura 
25,40mm, altura 66,70mm, formato carta, características 
adicionais cor palha, aplicação impressora laser e jato 
tinta, formato retangular, 3 colunas e 30 etiquetas por 
folha - 270 caixas com 100 folhas.

14,99 270 4.047,30

PG-005/11-02 CENTAURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. 02111102/0001-00 etiqueta adesiva, material papel reciclado, cor palha, 
largura 99,0mm, aplicação impressora laser e jato de 
tinta, altura 38,1mm, características adicionais formato 
retangular, folha A4 com 14 etiquetas - 2.100 caixas 
com 100 folhas.

14,19 2.100 29.799,00

PG-006/11-01 TECASSITIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, 
COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.  

08804180/0001-76 licenças Software ampliador de tela MAGic, opção com 
voz (áudio), fabricante Freedom Scientific, versão 9.5 ou 
superior.

833,33 9 7.499,97

Aquisição de 3 (três) licenças de Software ampliador de 
tela MAGic, na opção sem voz (áudio), do fabricante 
Freedom Scientific, versão 9.5 ou superior.

560,00 3 1.680,0000

PG-006/11-02 DIGISOUL COMERCILA IMPORTADORA LTDA. 12578744/0001-77 Lupas Eletrônicas Portáteis. 7.550,00 7 52.850,00
PG-006/11-03 LARAMARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

ASSISTÊNCIA DEFICIENTE VISUAL 
67640441/0007-14 Lupas Manuais - Tipo Pedra. 165,00 6 900,00

Lupas Manuais - Tipo Régua. 110,00 4 440,00
PG-009/11-01 FFG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP 04068303/0001-05 etiqueta autoadesiva confeccionada em papel couchê, 

adesivo à base de borracha HOT MELT, liner glassine 
branco, largura da etiqueta de 104 a 108 mm, altura da 
etiqueta 60 mm, distância entre etiquetas (gap) mínimo 2 
mm, máximo 3 mm, dispostas em rolos com no máximo 
110 mm de largura e 105 mm de diâmetro externo, com 
tubete interno de 1 polegada, rolos com no mínimo 800 
etiquetas, para utilização em impressoras de 
transferência térmica, marca ARGOX, modelo 
OS214TT. Características adicionais: inodora e atóxica, 
o rolo deverá ter apenas uma coluna

9,119 6.300 57.449,70

PG-009/11-02 APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. - EPP 54563473/0001-26 etiqueta autoadesiva confeccionada em papel couchê, 
adesivo à base de borracha HOT MELT, liner glassine 
branco, largura da etiqueta de 104 a 108 mm, altura da 
etiqueta 30 mm, distância entre etiquetas (gap) mín. 2 
mm, máximo 3 mm, dispostas em rolos c/ no máximo 
110 mm de largura e 105 mm de diâmetro externo, com 
tubete interno de 1 polegada, rolos com no mínimo 

11,04 2.100 23.184,00



1.500 etiquetas, para utilização em impressoras de 
transferência térmica, marca ARGOX, modelo 
OS214TT. Características adicionais: inodora e atóxica, 
o rolo deverá ter apenas uma coluna

PG-009/11-03 CONTACK ROTULOS ADESIVOS LTDA. - ME 06326137/0001-17 etiqueta autoadesiva confeccionada em papel couchê, 
adesivo à base de borracha HOT MELT, liner glassine 
branco, largura da etiqueta de 104 a 108 mm, altura da 
etiqueta 95 mm, distância entre etiquetas (gap) mínimo 2 
mm, máximo 3 mm, dispostas em rolos com no máximo 
110 mm de largura e 105 mm de diâmetro externo, com 
tubete interno de 1 polegada, rolos com no mínimo 500 
etiquetas, para utilização em impressoras de 
transferência térmica, marca ARGOX, modelo 
OS214TT. Características adicionais: inodora e atóxica, 
o rolo deverá ter apenas uma coluna.

11,99 120 1.438,80

PG-017/11-01 NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE 
ESCRITORIO E CONFECÇOES LTDA. - ME

12267507/0001-95 pasta arquivo, material papelão revestido de pvc, tipo 
tubo, largura 235mm, altura 345mm, lombada 70mm, 
cor verde musgo, aplicação arquivo de documento, 
características adicionais 1 ferragem 2 furos e visor 
externo

5,13 1.500 7.695,00

PG-017/11-02 PARCO PAPELARIA LTDA 05214053/0001-29 pasta arquivo, material cartolina plastificada, tipo 
simples, largura 240mm, altura 345mm, cor preta, 
características adicionais: com elástico e 3 abas, 
gramatura mínima 300, permitida variação de 5mm na 
largura e 20mm na altura - 3.500 unidades.

0,65 3.500 2.275,00

PG-017/11-03 MÚLTIPLA - SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 
LTDA.

11934717/0001-27 pasta arquivo, material papelão prensado, tipo 
registradora az, largura 270mm, altura 350mm, lombada 
80mm, cor marmorizada, prendedor interno ferragem 
niquelada de alavanca com alta precisão, características 
adicionais bolsa plástica transparente na lombada c/ 
etiqueta, permitida variação de 10mm

2,89 3.000 8.670,00

pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo 
simples, com abas, largura 250, altura 355, lombada 55, 
cor branca ou azul, característica adicionais com 
elástico, montável

1,32 200 264,00

pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo 
simples, com abas, largura 250, altura 335, lombada 35, 
cor branca ou azul, características adicionais com 
elástico, montável

1,15 200 230,00

PG-028/11-01 PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA. 00212655/0001-23 capa de processo em cartolina reciclada. 0,1986 750.000 148.995,00
PG-046/11-01 DAMARIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELATRO-

ELETRONICOS LTDA
11277745/0001-19 ventilador, tipo coluna, tensão alimentação 110/220 v, 

características adicionais grade metálica removível, cabo 
de força mínimo 2m, material pás de plástico, diâmetro 
mínimo de 50 cm, quantidade velocidade 3 un

114,80 50 5.740,00

PG-046/11-02 JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS - 
EPP

13196799/0001-85 ventilador, tipo mesa, potência motor 160 w, tensão 
alimentação 127 v, características adicionais grade 
removível, oscilante, material plástico, diâmetro 50 cm, 
cor preta, quantidade velocidade 3 un

82,49 20 1.649,80



PG-047/11-01 MOVSTORE DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA. - ME

09456945/0001-97 calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa, 
aplicação científica, fonte alimentação eletricidade, tensão 
bivolt, características adicionais: duplo e triplo zero, tipo 
bobina 57mm, visor LCD, impressão bicolor, seletor de 
arredondamento, seletor de casas decimais, seletor do total 
geral, tecla sinal (+/-), cálculo de taxas, GT, tecla avanço do 
papel, tecla retorno, subtotal e total, função alíquota, câmbio 
(RATE), controle de cálculo (CALL), correção do artigo 
(VOID), Mu, raiz quadrada, delta percentual, constante e 
porcentagem, contador de itens, inversão de sinais, 
dimensão mínima 200x300x60mm. 

220,11 60 13.206,60

PG-047/11-02 MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME 12822819/0001-13 calculadora eletrônica, número dígitos 14, tipo mesa, 
aplicação científica, fonte alimentação eletricidade, 
tensão bivolt, características adicionais: duplo e triplo 
zero, tipo bobina 69mm, visor LCD, impressão bicolor, 
seletor de arredondamento, seletor de casas decimais, 
seletor do total geral, tecla sinal (+/-), cálculo de taxas, 
GT, tecla avanço do papel, tecla retorno, subtotal e total, 
função alíquota, câmbio (RATE), controle de cálculo 
(CALL), correção do artigo (VOID), função custo, 
venda e margem, Mu, raiz quadrada, delta percentual, 
constante e porcentagem, contador de itens, inversão de 
sinais, dimensão mínima 200x300x60mm. 

257,48 8 2.059,84

PG-050/11-01 S.M.B. SILVEIRA MÓVEIS - ME 10722329/0001-10 armário aço, tratamento superficial fosfatizado, 
acabamento superficial pintura eletrostática, cor cinza 
esmalte, quantidade portas 4 un, tipo fechamento portas 
com fechadura, altura 1,97 m, largura 0,65 m, 
profundidade 0,42 m, quantidade chaves 8, 
características adicionais pés em polipropileno preto e 
removivél, c/venezia n, material chapa aço 22, aplicação 
roupeiro

349,99 30 10.499,70

armário aço, nome armario aço, características 
adicionais tratamento superficial fosfatizado, 
acabamento superficial pintura eletrostática, cor cinza 
esmalte, quantidade portas 3 paralelas, tipo fechamento 
portas com fechadura, altura 1,97, largura 0,93, 
profundidade 0,42, quantidade chaves 6, pés em 
polipropileno preto e removível, c/veneziana, material 
chapa aço mínimo 22, aplicação roupeiro com cabideiro

392,66 15 5.889,90
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