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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº 202007000233126 

 

 1. DO OBJETO 

 1.1. Aquisição de mobiliários e complementos diversos, conforme 

quantitativo, descrição e especificação contidas neste Termo e seus Anexos I e 

II; 

 

 2. DA JUSTIFICATIVA 

 2.1. A presente licitação tem como objetivo garantir o pleno atendimento 

das demandas do Complexo B do Palácio da Justiça, em reforma, e do novo 

Fórum de Bela Vista, em construção, as quais foram identificadas após a 

formalização da Ata de Registro de Preço em vigor no Proad nº 195832; 

 2.2. Para fins de especificação adequada dos objetos a serem adquiridos, 

foram indicadas, quando cabível, marcas e modelos meramente referenciais. 

Tais referências possuem caráter meramente indicativo, exemplificativo, 

podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações 

técnicas do objeto; 

 2.3. Por fim, impende ressaltar que foi necessário o agrupamento de 

alguns itens para formação de conjuntos a fim de garantir a melhor performance 

entre a elaboração do projeto técnico da Divisão de Arquitetura e a implantação 

física dos móveis, feita pela Divisão de Patrimônio; 

 

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

 3.1. A natureza do objeto é comum, pois seus padrões de desempenho e 

qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais 
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no mercado, conforme definido no parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 

10.520/2002; 

 

 4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 4.1. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 

aptidão da licitante para o fornecimento dos materiais e a prestação dos serviços 

pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto 

deste Termo de Referência; 

 4.1.1. Será aceito o somatório de atestados para comprovação da 

capacidade técnico-operacional da licitante; 

 4.1.2. As informações mínimas que não estejam expressamente indicadas 

no atestado apresentado pela licitante deverão ser comprovadas por meio de 

documentação complementar anexada ao atestado; 

 

 5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 5.1. Apresentação dos seguintes documentos: 

 5.1.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida 

num período máximo de trinta (30) dias anteriores à data da realização do 

certame; 

 5.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

 5.2. Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 
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 5.2.1. Publicados em Diário Oficial; 

 5.2.2. Publicados em jornal; 

 5.2.3. Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 

da sede ou domicílio do licitante 

 5.2.4. Po cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão 

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; 

 5.3. Serão analisados no balanço patrimonial os índices de liquidez geral, 

liquidez corrente e solvência geral que serão apurados com a observância dos 

resultados do ativo circulante, realizável a longo prazo, passivo circulante, 

exigível a longo prazo e ativo total; 

 5.4. As empresas constituídas no presente execício civil, deverão 

apresentar o balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado; 

 

 6. DAS AMOSTRAS 

 6.1. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta, e, 

provisoriamente classificada em primeiro lugar, poderá apresentar, a livre critério 

deste órgão, e sem ônus para este Tribunal de Justiça, amostras dos produtos 

ofertados, seguindo o mesmo padrão do especificado neste Termo de 

Referência; 

 6.2. As amostras deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos, 

contados da solicitação formal, emitida pela Divisão de Patrimônio, no seguinte 

endereço: 

 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

AV. PL-3, QD G, LT 4, PARK LOZANDES 

Referência: atrás do Fórum Cível da Comarca de Goiânia - GO 
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Horário de entrega: 9h às 10h e 14h às 17h 

Agendar com antecedência, pelo telefone: +55 62 3018-8790 

 

 6.3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a livre critério da Divisão 

de Patrimônio, poderá solicitar a entrega das amostras em outras dependências 

deste órgão, desde que seja dentro da região metropolitana do Estado de Goiás, 

visando otimizar processos e adequar os serviços às reais necessidades, 

devendo então a contratada executar os procedimentos de entrega das 

amostras, no novo local, não podendo solicitar pagamento adicional por esses 

serviços; 

 6.4. As amostras deverão estar em conformidade com as especificações 

técnicas constantes neste Termo de Referência e devidamente identificadas com 

o número do Pregão Eletrônico e identificação da licitante, conter os respectivos 

prospectos, documentação técnica e manuais, se for o caso, e dispor na 

embalagem informações quanto às suas características, tais como fabricação, 

prazo de validade, quantidade, marca, número de referência, código do produto, 

modelo, etc.; 

 6.5. Após agendamento e entrega das amostras, este Tribunal de Justiça 

informará data e horário em que serão realizadas a avaliação e julgamento 

técnico das amostras, que será público e aberto aos demais concorrentes; 

 6.6. As amostras apresentadas não serão computadas como parte de 

quaisquer entregas futuras; 

 6.7. As amostras apresentadas pelos licitantes vencedores do certame 

deverão ser retirados em até 15 (quinze) dias corridos, no estado em que se 

encontrarem, após o recebimento definitivo, época em que se verificará a 

identidade entre a amostra e o produto entregue. Decorrido o prazo, não mais 

poderão ser reclamadas; 
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 6.8. As amostras apresentadas serão avaliadas segundo critérios 

objetivos de conformidade com as especificações técnicas aqui exigidas e 

qualidade do produto apresentado; 

 6.9. A Comissão de Avaliação e Recebimento emitirá laudo, no prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis, em que constará a aprovação, podendo ser classificado 

como aprovado sem restrições; aprovado com restrições ou reprovado; 

 6.10. A hipótese de aprovação com restrições somente ocorrerá, caso as 

citadas restrições refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de incerteza 

quanto à qualidade, funcionalidade e resistência); 

 6.11. Na hipótese do subitem anterior, será concedido novo prazo de 5 

(cinco) dias úteis para correção de ressalvas, mediante os ajustes necessários 

ou apresentação de novas amostras, conforme o caso; 

 6.12. Após as correções ou apresentação de novas amostras, a Comissão 

de Avaliação de Recebimento emitirá novo laudo, em que constará aprovado ou 

reprovado; 

 6.13. Não será aceita a proposta da licitante que, mediante requerimento 

de entrega de amostra(s), não apresentá-las no prazo estabelecido ou que tiver 

a amostra reprovada, sendo a licitante, neste caso, desclassificada do certame; 

 6.14. Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, passar-se-á para a 

licitante seguinte, na ordem de classificação, para apresentar suas amostras nas 

mesmas condições; 

 6.15. Uma vez aprovada a amostra de determinada licitante, será efetivada 

a aceitação de sua proposta no sistema, passando-se então para a sua 

habilitação; 

 6.16. Utilizamos como referência, para as cores requisitadas para o 

mobiliário com fornecimento em mdp/mdf, o catálogo de laminados da Arauco 

Melamina (https://www.arauco.cl/brasil/marcas/araucomelamina/); 
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 6.16.1. A licitante proponente deverá apresentar, tanto em sua(s) amostra(s), 

quanto nas entregas dos produtos licitados, a cor da respectiva laminação de 

madeira requerida, utilizando como referência, o nome da cor da respectiva 

marca referencial (Arauco Melamina); 

 6.16.2. A licitante proponente poderá, a seu critério, utilizar outra fabricante 

de laminados, desde que apresente atestado de que o produto a ser ofertado 

possua as mesmas características estéticas, técnicas e de cor das exigidas 

neste Termo de Referência e fornecidas pelo fabricante referencial; 

 6.16.3. Para as cores cujo laminado possua “veios”, a licitante deverá adotar 

o padrão único na fabricação de todos os itens, para fins estéticos e de 

padronização. Para os tampos frontais e laterais, o revestimento amadeirado, 

os veios deverão ser sempre direcionado na vertical. Para os tampos 

superiores, os veios deverão seguir um único direcionamento, de modo que 

atravessem o tampo de fora a fora, pela sua maior largura; 

 6.17. A Comissão de Avaliação de Recebimento será formada por 

membros da Divisão de Arquitetura e/ou Divisão de Patrimônio. 

 

 7. DO RECEBIMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

 7.1. Os materiais serão entregues e montados, e os serviços serão 

realizados, mediante a emissão prévia de Ordem de Fornecimento, emitido pelo 

Gestor do contrato, encaminhado ao respectivo fornecedor homologado no 

certame; 

 7.2. O Gestor do contrato deverá, além de emitir a Ordem de 

Fornecimento, apresentar informações acerca do endereço para entrega, 

pessoal autorizado no endereço para recebimento e confirmação de montagem, 

etc.; 

 7.3. Será emitida Ordem de Fornecimento de acordo com as 

necessidades deste Poder, no quantitativo necessário para o pleno atendimento; 
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 7.3.1. No decorrer da vigência do contrato o Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, a livre critério da Divisão de Patrimônio, poderá solicitar a entrega 

dos itens em outras dependências deste órgão, seja na capital e/ou na região 

metropolitana do Estado de Goiás, visando otimizar processos e adequar os 

serviços às reais necessidades, devendo então a contratada executar os 

procedimentos de entrega dos objetos solicitados, no novo local, não podendo 

solicitar pagamento adicional por esses serviços; 

 a. Com redação dada pela Lei Complementar nº 149, de 15 de maio de 

2019, a Região Metropolitana de Goiânia é compreendida pelos municípios 

de: Goiânia (Capital), Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 

Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, 

Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova 

Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade; 

 7.3.2. Após envio da Ordem de Fornecimento junto à Contratada, a mesma 

deverá confirmar o recebimento da Ordem de Fornecimento para entrega dos 

produtos licitados em até 3 (três) dias úteis, após o envio da documentação, 

por parte do Gestor do contrato. Caso a Contratada não confirme o 

recebimento, após 2 (duas) solicitações, a contagem do prazo se dará, 

automaticamente, pelo envio da primeira solicitação; 

 7.4. A Contratada deverá observar os seguintes prazos para a conclusão 

dos serviços previstos na correspondente Ordem de Fornecimento (entrega e 

montagem/instalação), contados a partir da data de envio da mesma: 

 7.4.1. Prazos para entrega dos produtos no(s) endereço(s) requisitado(s), 

após emissão de Ordem de Fornecimento: 
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Item 
Quantidade por ordem de 

fornecimento 
Prazo Máximo 

01 Até 200 itens 30 (trinta) dias corridos 

02 > 201 itens 45 (quarenta e cinco) dias corridos 

 

 7.4.2. Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do TJGO, o 

qual caberá o direito de recusar, caso o(s) produto(s) não esteja(m) de acordo 

com o especificado; 

 7.4.3. O recebimento e a aceitação dos produtos e serviços objeto do 

presente Termo de Referência dar-se-ão da seguinte forma: 

 a. Recebimento Provisório: O recebimento dos produtos e serviços 

relativos a cada Ordem de Fornecimento, será provisório, após a 

verificação das especificações técnicas e posteriormente no momento da 

montagem / instalação, com a assinatura e carimbo da autoridade 

competente da unidade administrativa / judiciária que receber o 

fornecimento, em local próprio da Ordem de Fornecimento; 

 7.4.3.a.1. O recebimento provisório se dará em até 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da comunicação, por escrito, da entrega e da 

instalação dos bens, e/ou da conclusão dos serviços pela Contratada; 

 b. Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo será feito, em até 

15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, quando 

da expiração do prazo de 10 (dez) dias não houver manifestação da 

unidade administrativa que recebeu o bem, quanto à existência de vícios 

ocultos. 

 7.5. Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do TJGO, o 

qual caberá o direito de recusar, caso o(s) produto(s) não esteja(m) de acordo 

com o especificado; 
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 7.6. O prazo máximo para a substituição dos produtos que não atenderem 

as especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 15 (quinze) dias 

úteis, contatos da data de envio pelo Gestor do Contrato, de ofício solicitando a 

reparação de irregularidades enviada pela contratante. Decorrido esse prazo, e 

não havendo a devida reparação, serão aplicadas as penalidades legais 

cabíveis; 

 7.7. Se a Contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da 

entrega, o prazo de até 15 (quinze) dias úteis citado anteriormente, será 

computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa moratória. 

 7.8. Não será recebido nenhum objeto licitado sem o prévio agendamento 

e comunicação do fornecedor junto à Divisão de Patrimônio deste Tribunal de 

Justiça, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone 

+55 62 3018-8790, ou por outro, conforme informado na Ordem de 

Fornecimento; 

 7.9. Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, por 

motivos alheios ao controle da Contratada (alfândega, translado, etc.), esta 

deverá informar por escrito à Administração sobre o novo prazo de entrega. 

 

 8. DA GARANTIA 

 8.1. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá ser de, no 

mínimo 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo; 

 8.2. Os certificados de garantia deverão ser entregues junto com os 

objetos; 

 8.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos apresentados 

deverão ser prontamente corrigidos pela contratada. Nesses casos, o objeto 

deverá ser substituído por novo e original, sem ônus para o Contratante; 
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 8.4. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o 

custeio com transporte e guarda do objeto, assim como sua substituição 

provisória (se necessário for), quando retirado; 

 8.5. A garantia do objeto substituído deverá ser de, no mínimo, 3 (três) 

meses, contados da data de recebimento do objeto, não diminuindo o prazo total 

de garantia; 

 8.6. A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita até o final da 

garantia; 

 8.7. O prazo de garantia só começará a transcorrer com a emissão do 

Termo de Aceite Definitivo; 

 8.8. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá iniciar, 

obrigatoriamente, a partir da data de recebimento definitivo emitido pela Divisão 

de Patrimônio; 

 8.9. O prazo de atendimento, para acionamento e resposta da garantia, 

será de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da abertura do chamado, via 

telefone ou e-mail. Já o conserto ou substituição, deverá ser efetuado em 5 

(cinco) dias, salvo comprovação de impossibilidade, reconhecida pelo 

Contratante. 

 

 9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 9.1. São obrigações da Contratante: 

 9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

 9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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 9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

 9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

 9.1.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

 9.1.6. Solicitar a substituição do material que apresentar defeitos de 

fabricação, durante a verificação de praxe e ou no decorrer de sua utilização; 

 9.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

 9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 10.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

 10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 
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 10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990); 

 10.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 10.5. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 10.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

 11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 11.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal. 

 

 12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em 

outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 

todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas 

as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

 13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato: 

 13.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Diretora Administrativa; 
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 13.1.2. FISCAL ADMINISTRATIVO: Diretor da Divisão de Patrimônio 

 13.1.3. FISCAL TÉCNICO: Diretor da Divisão de Arquitetura e Diretor da 

Divisão de Patrimônio; 

 13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

 13.3. O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

 14. DO PAGAMENTO 

 14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela 

Contratada; 

 14.1.1. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da 

nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em 

nome do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, 

CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número de sua conta 

bancária e a respectiva agência; 

 14.1.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
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documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais 

emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

 14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em 

que o Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato; 

 14.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas 

no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 14.3.1. Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar 

igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor 

declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 

estabelecimentos sede e filiais da contratada; 

 14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para o Contratante; 

 14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento; 

 14.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às 

certidões de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital; 

 14.6.1. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

Contratante; 
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 14.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas; 

 14.6.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos; 

 14.6.4. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à contratada a ampla defesa e o contraditório; 

 14.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 

contratada não regularize sua situação junto ao órgão correspondente; 

 a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade do Tribunal de Justiça; 

 14.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista 

na legislação aplicável; 

 14.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
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por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

 14.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica 

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 

entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I = (6/100) 

365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta 

cometida, as seguintes penalidades: 

 15.1.1. Advertência; 

 15.1.2. Multa; 

 15.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios; 

 15.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores. 

 15.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará 

o seguinte: 

 15.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso 

de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do 
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adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data 

de sua convocação; 

 15.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo 

dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento; 

 15.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte 

do fornecimento e/ou do serviço não realizado, por dia subsequente ao 

trigésimo; 

 15.2.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do 

contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento 

parcial da obrigação; 

 15.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu 

interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia 

sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto; 

 15.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa 

contratada. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a 

contratada deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar 

ou, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

 15.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar 

eventuais perdas e danos; 

 15.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios será graduado pelos seguintes prazos: 

 15.6.1.   6 (seis) meses, nos casos de: 

 a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) 

meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no 

prazo determinado pela Administração; 

 b. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais 

fornecidos; 
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 15.6.2.  12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução 

do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

 15.6.3.   24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

 a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, 

deteriorada ou danificada; 

 b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa 

fundamentação e prévia comunicação à Administração; 

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito 

da administração estadual; 

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude 

fiscal no recolhimento de qualquer tributo; 

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no 

prazo estabelecido, sem justa causa. 

 15.6.4. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 

União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não superior a 

5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade 

da falta cometida; 

 15.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 

previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 

8.666/93. 
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ANEXO I – QUANTITATIVO A LICITAR 

Seq. Lote Código / Item Quantitativo 

1 
1 

5.18 - AT800 | Armário Alto para Togas, com 02 Portas de Abrir e Ca-
bideiro Interno 

44 

2 5.23 - ASA1600 | Armário Semi-aberto com 02 Portas e 02 Prateleiras 30 

3 

2 

13.29 - BARB1000 | Balcão de Atendimento Reto Baixo 08 

4 2.24 - GFP2R | Gaveteiro Fixo Pequeno 11 

5 2.26 - PD100X700X1100 | Painel Divisor Modulado 2 

6 
2.1 - MR1200X800X740 | Mesa Retangular com Estrutura de Aço e 

Painel em Madeira 
18 

7 
3 

1.68 - MROW3000X1200 | Mesa de Reunião Oval - 
3000X1200X740MM 

2 

8 MROW4500X1300 | Mesa de Reunião Oval - 4500X1300X740MM 1 

9 4 
1.42 - MR1600 | Mesa de Reunião Redonda com Estrutura em 04 Pés 

Tubulares 
3 

10 5 4.1 - AAaço2000 | Armário Alto em Aço com 02 Portas e 04 Prateleiras 69 

11 6 4.7 - EAA2400 | Estante Alta em Aço, com 07 Prateleiras 184 

12 
7 

S1BMV | Sofá Individual Médio 92 

13 10.2 - S2BV | Sofá de 02 Lugares, com Braços, em Vinil Preto 56 

14 8 11.5 - APC | Apoio para Pés, cor Cinza 600 

15 

9 

PDA – Poltrona giratória Desembargador / Presidente com espaldar 
alto – em couro natural preto 

209 

16 
PDM – Poltrona giratória Desembargador / Presidente com espaldar 

médio – em couro natural preto (interlocutória) 
510 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS OBJETOS 

 

CORES REFERENCIAIS PARA MOBILIÁRIO EM MDF / MDP 

MARCA REFERENCIAL COR MDF / MDP COR ESTRUTURA AÇO 

ARAUCO MELAMINA CAFELATTE CAFELATTE 

ARAUCO MELAMINA TRANCOSO PRETO 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 1. As imagens aqui apresentadas possuem caráter ilustrativo. As mesmas são utili-

zadas neste Anexo para auxiliar no entendimento da descrição dos produtos. Algumas 

características podem variar, dependendo do fabricante. Para aquisição dos produtos, de-

vem ser seguidas as especificações descritas neste Anexo. 

 

 2. As marcas de materiais, processos de fabricação dos produtos e acessórios com-

plementares, mencionados nas especificações técnicas, devem ser considerados como 

pontos referenciais aos modelos solicitados em planilhas: Parâmetros de qualidade e fun-

cionalidade. Todas deverão estar de acordo com as normas da ABNT e apresentar as 

documentações necessárias, específicas e exigidas pelo Órgão solicitante. 

 

CERTIFICADOS / LAUDOS / COMPROVANTES EXIGIDOS  

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental, 

aplicados conforme o produto a ser fornecido: 

1. Comprovante de madeira eventualmente utilizada nos produtos com certificação 

FSC ou CERFLOR, emitido por Organismos de Certificação acreditados pelos or-

ganismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis, em nome do fabricante do 

material a ser entregue. 
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CERTIFICADOS / LAUDOS / COMPROVANTES EXIGIDOS  

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental, 

aplicados conforme o produto a ser fornecido: 

2. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do 

fabricante, dentro do prazo de validade. 

3. Certificado de Conformidade de Marca emitido por Organismo Certificador de Pro-

dutos acreditado pelo INMETRO ou Certificado de Ensaio emitido por Laboratório 

pertencente à RBLE e acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos aplicáveis 

da Norma ABNT NBR 13962/2012 (ou superior). 

4. Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 13961/2010 – Móveis para 

escritórios – Armários e Gaveteiros. 

5. Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 13966/2008 – Móveis para 

escritórios – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisi-

tos e métodos de ensaio. 

6. Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 13964/2003 – Móveis para 

Escritório – Divisória tipo painel. 
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SEQ.: 001 

CÓDIGO 5.18 – AT800 

OBJETO: ARMÁRIO ALTO PARA TOGAS 

DIMENSÕES: 800X600X2100MM 

COR: TRANCOSO 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Processo PROAD: 202007000233126

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 20/11/2020 às 17:39.
Para validar este documento informe o código 360619039219 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202007000233126

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 01/12/2020 às 12:52.
Para validar este documento informe o código 363313213712 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 
Diretoria Administrativa 
Divisão de Patrimônio 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROAD Nº 202007000233126 
 
 

________________________________________________________________________________________________ lfsgomes 
Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3018-8790 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 5 de 40  

DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 600 mm 
Altura: 2100 mm 
 
TAMPO 
Com formato retangular, em MDP ou MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado plástico 
de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na 
cor Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao 
melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de 
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o 
substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 
mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, 
de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às 
laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas. 
 
PORTAS DE ABRIR 
Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na cor Trancoso, com 
acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm 
de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar, 
niquelada, proporcionando abertura das portas entre 150° a 270º. Cada porta deverá conter min. 
3 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava, com 
130 mm de comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta. Fechadura de 
embutir com espelho reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos tipo Cremona 
fechamento individual simultânea na parte inferior e superior, para perfeito travamento. As portas 
deverão ter moldura limitante (pequena), para inserir placas de identificação, na parte superior na 
mesma (verificar desenho). 
 
LATERAIS 
Em MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura, na cor Trancoso. Acabamento 
em todas as extremidades em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do 
laminado. Possuir suporte interno para cabides. 
 
FUNDO 
Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na cor Trancoso. Acabamento 
em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura, 
na mesma cor do laminado. 
 
PRATELEIRAS 
Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura, na cor Trancoso. Bordas 
longitudinais e transversais retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0 mm de 
espessura (em toda extremidade). 
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BASE 
Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura, na cor Trancoso. Acabamento 
em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura; 
com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a 
regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em 
polipropileno ou poliestireno com mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35 mm de 
altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo 40x20 mm, 
niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ” 
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio 
de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, 
possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com 
acabamento bicromatizado 
 
MONTAGEM 

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas propiciando 

ajuste e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes sem 

perder a qualidade. 
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SEQ.: 002 

CÓDIGO 5.23 – ASA1600 

OBJETO: ARMÁRIO SEMI-ABERTO COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS 

DIMENSÕES: 800X500X1600MM 

COR: TRANCOSO 

IMAGEM REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 500 mm 
Altura: 1600 mm 
 
TAMPO SUPERIOR 
 
Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado 
plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior na cor 
Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico 
no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda 
mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas 
as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que 
possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma 
técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo 
sistema lack-fix e cavilhas 
 
LATERAIS 
 
Em MDP ou MDF de 8 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado mín. 0,3 mm, na cor Trancoso, com acabamento em todas 
as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura na mesma cor do 
laminado. 
 
FUNDO 
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Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado 0,3 mm, na cor argila, com acabamento em todas as 
extremidades com bordas retas em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura na 
mesma cor do laminado. Cor Trancoso. 
 
PORTAS DE ABRIR 
 
Altura de 620 mm, em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes 
com laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na cor Trancoso. 
Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm 
de espessura na mesma cor do laminado. Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar, 
niquelada, proporcionando abertura das portas entre 150° a 270º. Cada porta deverá conter 2 
dobradiças. Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava ,com 130 
mm de comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta. Fechadura de 
embutir com espelho reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos, tipo cremona, 
fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento. 
 
PRATELEIRAS 
 
Em MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura. Cor Trancoso. Bordas 
longitudinais e transversais retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0 mm de 
espessura (em toda extremidade). 
 
DIVISÓRIA INTERNA 
 
01 divisória, em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com 
laminado melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura. Cor Trancoso. 
Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 
1.0 mm de espessura (em toda extremidade). 
 
BASE 
 
Em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico baixa pressão texturizado, na cor Trancoso. Acabamento em todas as extremidades 
com bordas retas em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura. Sapatas 
reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da 
mesma, tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou 
poliéstireno com no mínimo 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35 mm de altura na 
parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo 40x20 mm, 
niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ” 
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio 
de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, 
possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com 
acabamento bicromatizado 
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MONTAGEM 
 
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas, propiciando 
ajuste e firmeza. 
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SEQ.: 003 

CÓDIGO 13.29 – BARB1000 

OBJETO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO BAIXO 

COR: TRANCOSO 

 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Comprimento: 1000 mm 
Profundidade: 800 mm 
Altura: 740 mm 
 
 

IMAGEM REFERENCIAL E ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMPO 
 
Com formato retangular, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo. Vedado com 
fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor 
de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com 
temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do 
tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato 
com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT 
(NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para 
receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem. Cor 
Trancoso. 
 
ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO 
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A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de 04 (quatro) pés 
tubular ou similar, mín. 60 mm, chapa 18. Ligadas entre si por travessas horizontais fabricadas em 
tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,5 mm de espessura estruturando os pés com 
formato de uma hélice dupla. A fixação dos dois elementos: tampo e estrutura; é feita através de 
buchas metálicas, M6x13 ou similar, cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de 
parafusos RM ou similar. A parte inferior dos tubos deverá ter uma base em chapa de aço mínimo 
14 de forma que sirva de apoio, suporte de fixação e fechamento para a pata que receberá 
niveladores de nível, com base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na 
chapa de apoio por solda MIG OU Estruturas laterais com suporte do tampo em chapa de aço 
horizontal superior medindo 550x52x2mm, base confeccionada com chapa de aço-carbono com 
espessura 1.5mm repuxada em formato canoa com bordas arredondadas na mesma chapa sem 
uso de ponteiras, colunas verticais em chapa de aço medindo 40x55x0,90mm, formando assim 
dutos para subida de fiação, paralelos e eqüidistantes 50 mm, com chapa metálica 0,9 mm dobrada 
para fechamento interno, tampa externa sacável em chapa de aço dobrada com 0,90 mm. Sistema 
de união entre as peças através de solda MIG MAG. Cor  Preto. 
 
PAINEL FRONTAL INFERIOR 
 
Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70 mm, perfurado com furos quadrados pequenos 
ou similares sucessivos, que garantem melhor performance do produto. O painel deverá ser fixado: 
na estrutura longitudinal e nos apoios laterais (pés tubulares). Dimensões: altura mínima de 320 
mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18 mm. O painel frontal de aço 
deverá estar invertido, para acomodação de cadeirantes. Cor Preto. 
 
ACABAMENTO E FIXAÇÃO DO TAMPO 
 
A fixação dos elementos tampo e estrutura se fará através de buchas metálicas M6x13 ou similar, 
cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM zincados, ou similar. A 
estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e 
fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo de disposição 
eletrostática com polimerização em estufa mín. 220º C. Cor Preto. 
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SEQ.: 004 

CÓDIGO 2.24 – GFP2R 

OBJETO: GAVETEIRO FIXO PEQUENO 

COR: TRANCOSO 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATERAIS E FRENTE DO GAVETEIRO 
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão, com 0,3 
mm de espessura, texturizado na cor do tampo, com acabamento em todas as extremidades em 
fita de poliestireno com no mínimo 1,0 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Cor Trancoso. 
 
PUXADORES 
Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava, em torno de 130 mm 
de comprimento, fechadura de embutir com espelho reduzido de rotação 90º dupla, extração da 
chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4 pinos com segredo de 
comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das gavetas. 
 
GAVETA DE AÇO 
Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75 mm espessura mínima, com pintura lisa. Parte superior 
da gaveta dobrada em forma de “U” ou similar, para reforço da mesma. Sistema de deslizamento 
através de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta. Com 01 porta lápis 
medindo: mín. 310 mm de largura x 140 mm profundidade x 20 mm de altura. 
 
PINTURA 
Toda parte metálica receberá banho desengraxante à quente, por meio de imersão em vapor na 
temperatura de 120º C e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura pelo sistema eletrostático 
em tinta epóxi-pó na cor preta, com polimerização em estufa na temperatura de mínima de 220º 
C. 
 
MONTAGEM 
As laterais, parte superior e parte inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix. 
 
FIXAÇÃO 
O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas ou similar, 

Nº Processo PROAD: 202007000233126

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 20/11/2020 às 17:39.
Para validar este documento informe o código 360619039219 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202007000233126

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 01/12/2020 às 12:52.
Para validar este documento informe o código 363313213712 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 
Diretoria Administrativa 
Divisão de Patrimônio 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROAD Nº 202007000233126 
 
 

________________________________________________________________________________________________ lfsgomes 
Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3018-8790 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 13 de 40  

cravadas no tampo e parafusos zincados. 
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SEQ.: 005 

CÓDIGO 2.26 – PD100X700X1100 

OBJETO: PAINEL DIVISOR MODULADO 

COR: CAFELATTE 

IMAGEM REFERENCIAL 

 
BIOMBO MODULADO COM ESPESSURA DE 70MM PARA ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO – 
PARTE INFERIOR EM BP E SUPERIOR EM VIDRO – DIMENSÕES: 1000 mm (L) x 70 mm (E) x 
1100 mm (H) 
 
Biombo divisor lateral – Estrutura metálica: Confeccionada em chapa de aço-carbono e tubos de 
aço SAE 1020 medindo aproximadamente 40 x 20 x 0,90 mm, chapa vertical com recortes a laser 
em todo seu perfil para encaixes de placas, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiação, 
mãos francesas e colunas de canto e demais acessórios. Travessa inferior confeccionada em tubo 
de aço-carbono medindo aproximadamente 20 x 40 x 0,90 mm conforme o comprimento do quadro 
com dois recortes retangulares de 21 x 42 mm para passagem de fiação do piso para o lado interno 
do quadro, suporte para receber sapata niveladora possibilitando a regulagem na altura do quadro 
com curso até 15 mm. Na base inferior rodapé duplo, confeccionados em chapa de aço SAE 1020 
medindo aproximadamente 120 x 15 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro, dobrado a 90º. O 
fechamento lateral e superior, com engates feitos na parte traseira proporcionando o encaixe entre 
o rodapé e a coluna vertical, para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para 
receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Travessa 
tubular medindo 20 x 40 x 0,90 mm aproximadamente fixado na altura de 400 mm proporcionando 
maior resistência. Possuem também dois recortes retangulares de 21 x 42 mm para passagem de 
fiação da parte de baixo do quadro para o lado de cima. Tubo de aço retangular medindo 20 x 40 
x 0,90 mm pelo comprimento do quadro para sustentação na parte superior do quadro, recebendo 
furações onde é encaixado o suporte para perfil de acabamento em alumínio. Na parte superior 
abaixo do perfil de acabamento possui perfil em alumínio extrudado onde possibilita o encaixe do 
acabamento. Perfil de acabamento confeccionado em alumínio medindo aprox. 70 x 10 mm pelo 
comprimento do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde são fixados por meio de encaixe tipo 
“clic” é aparafusada no quadro por meio de parafusos, proporcionando maior sustentação e 
alinhamento do perfil superior. Acompanha em cada perfil de alumínio uma peça injetada em 
Polipropileno em formato L para junção e alinhamento dos acabamentos laterais e superiores. 
Moldura para colocação do vidro de 6 mm de espessura, a partir da altura de 730 mm, 
confeccionada em perfil de alumínio injetado, tendo perfil macho e fêmea, fixados a estrutura por 
meio de grampos. Placas de fechamento para a parte inferior: Placas com altura total e bipartida 
do quadro e largura conforme o comprimento do quadro confeccionado em MDP, espessura de 15 
mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico cor argila, por efeito de prensagem a 
quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 
inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com 
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As placas 
dos quadros são posicionadas com o sistema de gancho, confeccionados em chapa de aço-
carbono, encaixado em cremalheira estampadas na vertical do quadro. Todas as estruturas em 
aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e 
recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada 
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mínima 30/40 micra de espessura na cor cafelatte. Acabamento: Possui acabamento em FITA DE 
BORDA de PVC, com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor cafelatte. Possui 
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966. Possui 
resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade , não mancha e não propaga chama (auto 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse 
material e responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. Possui furações específicas 
para aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas peças 
sem uso de parafusos. 
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SEQ.: 006 

CÓDIGO 2.1 – MR1200X800X740 

OBJETO: 
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE MADEIRA 
– 1200X800X740MM 

COR: CAFELATTE 

IMAGEM REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Comprimento: 1200 mm 
Profundidade: 800 mm 
Altura: 740 mm 
 
TAMPO 
Mesa reta, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 
mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na 
parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá constar, 
em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo 
à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de 
acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt 
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da 
borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 
2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio 
de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 
 
ESTRUTURA DO TAMPO 
A sustentação dos tampos são através de duas estruturas laterais, ligadas entre si através de 
travessas horizontais de travamento. Cor Cafelatte. 
 
ESTRUTURAS LATERAIS (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX. 600 MM DE 
PROFUNDIDADE) 
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo 
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal e posterior 
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que 
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no 
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível. Pata superior: 
estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de 
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mínimo 1,9 mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma estrutura de 
formato arredondado na parte frontal e posterior. Pata inferior: estampada em chapa de aço 
dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de mínimo 1,9 mm fechada frontal e 
posterior com a mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e 
posterior. Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9 mm 
de espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando 
embutida para receber reguladores de nível com rosca, com base em polipropileno. OU formato 
de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões de 
(40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa de 
aço de mínimo 1,5 mm de espessura, distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e 
internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm de 
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior. Pata superior: estampada em chapa de 
aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de mínimo 1,9 mm fechamento 
frontal e posterior com a mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal e posterior. OU em chapa de aço formato “U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada 
a laser com espessura de mínimo 1,9 mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem 
rebarbas e quinas visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou 
similar. Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser 
com espessura de mínimo 1,5 mm fechada frontal e posterior com a mesma chapa formando uma 
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. A pata inferior do cavalete receberá 
uma porca metálica para receber reguladores de nível com rosca, com base em polipropileno com 
diâmetro mínimo de 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, sem 
ponteiras plásticas removíveis. 
 
TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR) 
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm de 
espessura; estampadas e dobrada pneumaticamente, com finalidades principais: travamento das 
estruturas de suportes – apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante, que 
por sua vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis. Cor Cafelatte. 
 
PAINEL FRONTAL (MESA RETA) 
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density 
Fiberboard) de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces 
min. 0.3mm na cor Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita 
poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura, coladas a quente, respeitando a tonalidade da cor do 
laminado. A fixação do painel é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado 
de 1,9 mm de espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da 
mesa por quatro parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos 
minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. 
Distância do piso até a parte inferior do painel mín. 240 mm 
 
ACABAMENTO E FIXAÇÃO DO TAMPO 
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) 
e acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Cafelatte, aplicada pelo processo de 
disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. A fixação dos dois 
elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas, cravadas abaixo do tampo e 
unidas ao cavalete através de parafusos zincados. Os pés da mesa recebem niveladores de nível 

Nº Processo PROAD: 202007000233126

Assinado digitalmente por: TATIANA RODRIGUES FERREIRA, DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A); e outros, em 20/11/2020 às 17:39.
Para validar este documento informe o código 360619039219 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202007000233126

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 01/12/2020 às 12:52.
Para validar este documento informe o código 363313213712 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 
Diretoria Administrativa 
Divisão de Patrimônio 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROAD Nº 202007000233126 
 
 

________________________________________________________________________________________________ lfsgomes 
Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3018-8790 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 18 de 40  

com base em poliamida fixados através de uma bucha metálica soldada na parte interna dos pés. 
Os pés devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas. 
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SEQ.: 007 

CÓDIGO 1.68 – MROW3000X1200 

OBJETO: MESA DE REUNIÃO OVAL – 3000X1200X740 

COR: TRANCOSO 

IMAGEM REFERENCIAL 

 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Comprimento: 3000 mm 

Largura: 1200 mm 
Altura: 740 mm 
 
TAMPO 
Mesa de reunião composta por 02 tampos retangulares, com as extremidades semiovais de 
1500x1200x740 mm cada. Tampos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium 
Density Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 
0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Trancoso. Os tampos deverão 
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação 
do mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com 
padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo 
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas 
para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras 
iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser 
acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 
 
CAIXAS DE TOMADA NO TAMPO 
No mínimo, 03 caixas de tomadas com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e 
lógica, medindo 180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, 
seguindo a mesma cor utilizada na estrutura de aço da mesa, com pintura de acabamento 
realizada através de um processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta 
pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com 
cura em estufa à temperatura mínima de 220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede 
elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04 pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 
Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01 HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem 
conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio 
extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades, 
unindo caixa a tampa. Deverá conter calha abaixo do tampo, para organização / armazenamento 
da fiação. 
 
ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO 
A sustentação do tampo é feita por tubos 4” - chapa 1,9 mm, (04 tubos/módulo interno e 01 
tubo/central módulos externo). Travamento em estrutura horizontal em tubo ou similar, 
aprox.60X40 mm – chapa 1,5 mm em formato de Y duplo OU com 08 tubos de aço mín. 4” de 
diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, 
com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés com formato de “H”, reforçado com travas 
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intermediárias. Os pés da mesa recebem sapatas niveladoras de piso, possibilitando uma altura 
total da mesa de 740 mm, na cor texturizado epóxi—pó na cor preta. 
 
COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas são confeccionadas em tubo trefilado e chapas dobradas de aço SAE-
1010/1029, soldados por processo MIG, desengraxados, decapados e fosfotizado em banho 
eletrolítico. Pintura texturizada epóxi pó na cor preta. 
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SEQ.: 008 

CÓDIGO MROW4500X1300 

OBJETO: MESA DE REUNIÃO OVAL – 4500X1300X740MM 

COR: TRANCOSO 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Comprimento: 4.500 mm 
Largura: 1.300 mm 
Altura: 740 mm 
 
TAMPO 
Sendo 02 tampos retangulares externos, com uma das extremidades ovalada, medindo 
1.500x1.300mm cada e 01 tampo retangular interno medindo 1.500x1.300mm. Com formato 
retangular, em MDP de 25 mm de espessura e revestido em laminado plástico de baixa pressão 
texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Trancoso. O 
tampo deverá constar em sua parte inferior, buchas metálicas para receber os parafusos para 
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem. Cada tampo deverá conter caixa 
de mesa opara acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115x265mm com 
dimensões para recorte de encaixe de tampo de 255x105mm. Aba superior e tampa em alumínio 
injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo 
basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em 
ABS fixado à aba através de parafusos e fixação ao tampo através de parafusos para madeira. 
Trés tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa, cabos nas extremidades 
da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e 
dois blocos cegos para ampliação. 
 
ACABAMENTO ÚNICO 
Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com 2,5 mm de espessura em todo o contorno 
da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda 
atendendo a norma NBR 13966. Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não 
mancha e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
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interna de PRIMER, onde esse material e responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. 
Possui furações específicas para aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação 
dupla que consta as duas peças sem uso de parafusos. 
 
ESTRUTURAS 
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço composta de oito pés verticais 
fabricados com tubo de aço 4 polegadas com mínimo 1,2 mm de espessura, ligadas entre si por 
requadro metálico em tubo de aço medida 70x30 mm, com mínimo 1,2 mm de espessura 
estruturando os pés. Os 04 pés centrais são solidários aos tampos externo e o interno. Na parte 
inferior dos tubos deverá ter niveladores de nível com base em poliamida. Cor preta. 
 
FIXAÇÃO 
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura é feita através de buchas metálicas, cravadas 
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar através de chapas 
soldadas à estrutura superior. 
 
ACABAMENTO 
A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e 
fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220º C. 
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SEQ.: 009 

CÓDIGO 1.42 – MR1600 

OBJETO: 
MESA DE REUNIÃO REDONDA 
COM ESTRUTURA EM 04 PÉS TUBULARES 

COR: TRANCOSO 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 
 
 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Diâmetro: 1600 mm 
Altura: 740 mm 
 
 
TAMPO: Tampo autoportante com formato redondo, em 
MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium 
Density Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 
0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Trancoso. O tampo deverá 
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação 
do mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com 
padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo 
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas 
para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras 
iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser 
acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 
 
ESTRUTURA: A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de 
quatro pés verticais fabricados com tubo de aço mín. 60 mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre 
si por requadro metálico ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com 
mínimo 1,2 mm de espessura estruturando completamente os pés, dando total estabilidade. Na 
base inferior suporte de aço espessura mínima de # 1,5 mm e colocação porcas de aço soldado, 
adaptação de reguladores de nível com rosca, soldadas por meio de solda MIG. Tratamento 
desengraxante a quente por meio de imersão à 120°c, em seguida receber banho de fosfato 
preparando a superfície para receber pintura com tinta epóxi – pó texturizada e polimerizada em 
estufa na temperatura mín. de 220° C. Cor Preta. 
 
ACABAMENTO: A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, 
decapagem e fosfatização) e acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Trancoso, 
aplicada pelo processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 
220º C. 
 
FIXAÇÃO: A fixação dos dois elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas 
cravadas abaixo do tampo e unidas à pata superior através de parafusos zincados ou similar. Os 
pés da mesa recebem niveladores de nível, com base em poliamida fixados através de uma porca 
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metálica soldada na parte interna dos pés. 
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SEQ.: 010 

CÓDIGO 4.1 – AAaço2000 

OBJETO: ARMÁRIO ALTO EM AÇO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 

COR: ARGILA 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 
 
 
 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Altura:   2.000 mm 
Profundidade:  500 mm 
Largura:  1.000 mm 
Tolerância:  +/- 5 mm 
 
 
 
 
EXIGÊNCIAS 
O Armário deve atender às exigências de padrão de qualidade, observando o que dispõe a Lei nº 
12.349, de 15 de Dezembro de 2010, § 5º, em consonância com as normas baixadas pelos órgãos 
competentes de controle de qualidade industrial e ergonomia: 
ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários – Classificação e características 
físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio; 
MTPS NR-17, portaria nº 3751, de 23 de novembro de 1990: Atentando-se principalmente para as 
prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas 
condições normais de uso. Construído em chapas de aço, com duas portas e quatro prateleiras 
ajustáveis, pintado na cor Argila. Componentes ou partes do armário com as quais o usuário entra 
em contato durante o uso normal isentos de rebarbas, cantos vivos, respingos ou imperfeições 
resultantes da soldagem. 
 

PROJETO 

Portas pivotantes com dobramento duplo em todo o seu perímetro (vertical e horizontal) e reforço 
na parte interna de cada porta. Prateleiras com dobramento triplo nas extensões dianteira e 
traseira, dobramento duplo nas laterais. A regulagem de altura das prateleiras deverá ser realizada 
por dispositivos metálicos de encaixe com acabamento zincado, possibilitando o ajuste da bandeja 
em diversas posições através de cremalheiras. As peças constituintes do corpo devem ser 
soldadas por processo MIG e a ponto, não serão permitidas saliências, amassamentos ou pontos 
aparentes resultantes do processo de soldagem a ponto. O fundo do armário deverá ser 
constituído de três chapas, com reforço central soldado na parte interna. 
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ACESSÓRIOS 

Cada porta deve ser dotada de três dobradiças com 75 mm de altura. As maçanetas devem ser 
metálicas, de liga não ferrosa com acabamento cromado/niquelado. O sistema de travamento deve 
ser do tipo Cremona. As portas devem ser dotadas de fechaduras com tambor cilíndrico de no 
mínimo quatro pinos e as chaves devem ser em duplicata. Na parte interna de cada porta deverá 
conter um componente em chapa de aço para reforço e blindagem do sistema de tranca e suporte 
para guarda de pino metálico da regulagem de nível. Pés niveladores nas quatro extremidades, 
evitando contato direto com o piso, sendo os niveladores frontais com regulagem pela frente 
através de dispositivo regulador e pino metálico de acionamento. 
 
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL EMPREGADO 
As chapas devem ser feitas em aço tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 6006:1980 
(NB82:1980) – Aço para construção mecânica – composição química. Portas/reforços: chapa de aço laminada 

a frio com 0,75 mm de espessura; Corpo e prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura; 

 Reforços: perfil “Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura. 
 
REQUISITOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE 
As especificações deste item são consideradas adequadas para o armário suportar o uso normal 
e a condições adversas mais comuns, sem apresentar fratura, deflexão, deformações, 
afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo manter-se 
estável, mesmo em condições de uso eventualmente anormais. 
 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO 
Realizado somente após as operações de dobramento e de soldagem das chapas. O material 
deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, 
posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem 
a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento por spray. 
 
REQUISITOS DE PINTURA 
Pintura com tinta epóxi-pó híbrida na cor Argila, conforme padrão deste Tribunal, polimerizada em 
estufa à 220°C. A camada de tinta deve possuir acabamento texturizado e livre de defeitos, 
executada de acordo com as normas da ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – 
Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio, com 
espessura mínima de μ 60 e NBR 11003:2009 – Determinação da aderência, com Grau 0 de 
destacamento e resistência ao risco com carga mínima de 10 Kg. 
 
RESISTÊNCIA À CORROSÃO 
Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina (Norma ABNT NBR 8094:1983 – Material 
metálico revestido e não revestido. (Corrosão por exposição à névoa salina). 
 
EMBALAGEM 
Os armários devem ser embalados em caixa de papelão ondulado, fechada com fita adesiva. As 
chaves devem vir presas à fechadura. As prateleiras devem ser envolvidas individualmente em 
papelão ondulado ou filme de plástico liso ou com bolhas e fixadas com fita adesiva, calçadas 
dentro dos armários. 
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SEQ.: 011 

CÓDIGO 4.7 – EAA2400 

OBJETO: ESTANTE ALTA EM AÇO, COM 07 PRATELEIRAS 

COR: ARGILA 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 
 
 
 
DIMENSÕES REFERENCIAIS 
Altura:   2.400 mm 
Profundidade:  500 mm 
Largura:  900 mm 
Tolerância:  +/- 5 mm 
 
 
 
EXIGÊNCIAS 
A Estante deve atender às exigências de padrão de qualidade, observando o que dispõe a Lei nº 
12.349, de 15 de Dezembro de 2.010, § 5º, em consonância com as normas baixadas pelos 
Órgãos competentes de controle de qualidade industrial e ergonomia: ABNT NBR 13961:2010 – 
Móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, 
requisitos e métodos de ensaio; MTPS NR-17, portaria n° 3751 de 23 de Novembro de 1.990; 
Atentando-se principalmente para as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Estante fabricada em chapas de aço estampadas, dobradas e pintadas, montada através de 
parafusos, com prateleiras reguláveis, colunas dobradas em forma de “L”, perfurações duplas 
realizadas através de punção, distribuídas milimetricamente em ambos os lados em toda sua 
extensão, dispensando reforços em forma de “X”. Extremidade inferior da base com chapa de aço 
soldada e aplicação de borracha antiderrapante tipo “grão de arroz” na cor preta. 
 
MONTAGEM 
As estantes devem possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas 
funções, fabricadas de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, montadas através de 
parafusos de aço sextavados, porcas e arruelas, sem apresentar, fraturas, deformação, deflexão 
dos planos horizontais, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes, devendo 
manter-se estável em condições normais de uso. Componentes ou partes da estante com as quais 
o usuário entra em contato durante o uso normal isentos de rebarbas ou cantos vivos. As 
prateleiras devem possuir dobramento duplo nas laterais e triplo nas extensões dianteira e traseira, 
furação dupla para fixação nas colunas. Fundo com dois reforços, perfis em formato “ômega” 
soldados a ponto. Material Empregado: Chapas de aço do tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme 
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a ABNT NBR 6006:1980 (NB82:1980) – Aço para construção mecânica – composição química. 
Colunas: chapa de aço laminada a frio com 1,90 mm de espessura com furos para regulagem de 
altura das prateleiras, com abas de 45 mm; Prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 0,90 
mm de espessura; Reforços: perfil “Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 0,90 mm de 
espessura; Peso da carga por prateleira: de 100 a 120 Kg. Pré-tratamento: Antes da pintura as 
partes metálicas recebem aplicação de tratamento antiferruginoso, através de banhos de 
fosfatização química – banhos sucessivos à quente, constando de desengraxante, decapante, 
fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação 
para pintura. 
 
MATERIAL EMPREGADO 
Chapas de aço do tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 6006:1980 (NB82:1980) 
– Aço para construção mecânica – composição química. Colunas: chapa de aço laminada a frio 
com 1,90 mm de espessura com furos para regulagem de altura das prateleiras, com abas de 45 
mm; Prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 0,90 mm de espessura; Reforços: perfil 
“Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 0,90 mm de espessura; Peso da carga por 
prateleira: de 100 a 120 Kg. 
 
PRÉ TRATAMENTO 
Antes da pintura as partes metálicas recebem aplicação de tratamento anti-ferruginoso, através 
de banhos de fosfatização química – banhos sucessivos à quente, constando de desengraxante, 
decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de 
preparação para pintura. 
 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO 

Realizado somente após as operações de dobramento das chapas. O material dever ser decapado 
em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para 
a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser 
realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. 
 

REQUISITOS DE PINTURA 
Pintura em tinta epoxi -pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, polimerização em estufa 
a 220°C, na cor Argila, conforme padrão deste Tribunal. A camada de tinta deve possuir 
acabamento texturizado e livre de defeitos, executada de acordo com as normas da ABNT NBR 
10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies 
rugosas – Métodos de ensaio, com espessura mínima de μ 60 e NBR 11003:2009 – Determinação 
da aderência, com Grau 0 de destacamento e resistência ao risco com carga mínima de 10 Kg. 
 

RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina, conforme Normas da ABNT NBR 
8094:1983 – 
Material metálico revestido e não revestido (Corrosão por exposição à névoa salina) e NBR 
8095:2015–Material metálico revestido e não revestido (Corrosão por exposição à atmosfera 
úmida saturada). 
 
EMBALAGEM 
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As prateleiras das estantes devem ser embaladas em pacotes separados em quantidade 
necessária ao número de bandejas do modelo especificado e envolvidas em papelão ondulado, 
fechada com fita adesiva. As colunas deverão ser embaladas em pacotes de 20 peças, unidas 
entre si e amarradas através de fita de arquear com trava de metal, envolvidos por filme de plástico 
liso. 
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SEQ.: 012 

CÓDIGO S1BMV 

OBJETO: SOFÁ INDIVIDUAL MÉDIO 

COR: PRETA 

IMAGEM REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSÕES REFERENCIAIS MÍNIMAS (LxPxH): 780x800x780 mm 
LARGURA MÍNIMA DOS BRAÇOS: 130 mm 
ESPESSURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 130 mm 
VARIAÇÃO PERMITIDA NAS MEDIDAS: ~ 5% 
 
ESTRUTURAS: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento eco-
logicamente correto). Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando 
com isto uma estrutura firme. Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homoge-
neidade na elasticidade, com ótima sustentação. 
 
ESTOFAMENTO: Assento e encosto com almofadas fixas OU soltas com espumas especiais 
Visco Elásticas, considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, 
não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células 
pequenas e esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo 
a energia restante, certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade 
e conforto aos estofados. 
 
BRAÇOS: Robustos, totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas 
com prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo: 
1) Espessura mínima para sofá pequeno individual: 100 mm 
2) Espessura mínima para sofá médio / 2 lugares: 130 mm 
 
ESPUMA: Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou supe-
rior revestida com manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma 
com densidade 23 ou superior. 
 
REVESTIMENTO: Vinil Texturizado / Microperfurado – Cor Preta. 
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PÉS: Em aço cromado, alumínio ou equivalente. Possui sapatas de proteção. 
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SEQ.: 013 

CÓDIGO 10.2 – S2BV 

OBJETO: SOFÁ DE 02 LUGARES, COM BRAÇOS, EM VINIL 

DIMENSÕES MÍNIMAS: 148X780X750MM 

DIMENSÕES MÁXIMAS: 162X900X950MM 

COR: PRETA 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 
 
 
DIMENSÕES REFERENCIAIS DO SOFÁ: (LXPXH) 
MÍN.: 148X 780 X 750MM / MÁX.: 162 X 900 X 950MM 
LARGURA DOS BRAÇOS – MÍNIMO: 130MM / 
ESPESSURA DO ENCOSTO – MÍNIMO: 130MM. 
VARIAÇÃO PERMITIDA NAS MEDIDAS: ~ 5% 
 
ESTRUTURA 
Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto) 
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura 
firme. Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, 
com ótima sustentação. 
 
ESTOFAMENTO 
Assento e encosto com almofadas fixas OU soltas com espumas especiais Visco Elásticas, 
considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a 
qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células pequenas e 
esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo a energia 
restante, certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto 
aos estofados. 
 
BRAÇOS 
Robustos, totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo, espessura mínima de 100 mm. 
 
ESPUMA 
Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou superior revestida 
com manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma com densidade 
23 ou superior. 
 
REVESTIMENTO 
Vinil texturizado / microperfurado preto. 
 
PÉS 
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Em aço cromado, alumínio ou equivalente e possui sapatas de proteção. 
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SEQ.: 014 

CÓDIGO 11.5 – APC 

OBJETO: APOIO PARA PÉS 

COR: CINZA 

IMAGEM REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSÕES MÍNIMAS 
480X300MM 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Construído em aço, com base de apoio injetado em polipropileno de alto impacto, com textura 
antiderrapante, medindo 480 mm de comprimento e 320 mm de largura, geometria ergonômica, 
altura regulável de 5 a 16 cm, com o próprio pé girando a roldana central. Inclinação que se ajusta 
de acordo com a postura do usuário. Borracha anti-derrapante nos quatro apoios. Disponível na 
cor Cinza. 
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SEQ.: 015 

CÓDIGO 6.7 – PDA 

OBJETO: 
POLTRONA GIRATÓRIA DESEMBARGADOR / PRESIDENTE COM 
ESPALDAR ALTO – EM COURO NATURAL PRETO 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES REFERENCIAIS 

Referência Mínimo Máximo 

Encosto 500 x 780 mm (LxA) 520 x 810 mm (LxA) 

Assento 500 x 500 mm (LxP) 540 x 520 mm (LxP) 

Largura Apoio Braços 45 mm 70 mm 

Distância entre Braços 610 mm 650 mm 

Altura do encosto ao piso 1.150 mm 1.250 mm 

Altura do assento ao piso 480 mm 520 mm 

 
ESTOFADO 
 
Sistema de estofado confeccionado através do sistema de conchas bipartidas, fabricadas em 
compensado multilaminado de espessura mínima 15 mm. Com sistema de união do encosto com 
assento, através de lâmina de aço estrutural em torno de 5/16” x 3 1/2”, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. 
 
ENCOSTO 
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Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado. Revestidos com espuma anatômica 
de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40. Acabamento frontal em couro natural 
e posterior em couro ecológico. 
 
ASSENTO 
 
Assento com borda frontal ligeiramente curvada, para não obstruir a circulação sanguínea. 
Revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40. 
Acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. 
 
MECANISMOS 
 
Mecanismo de reclinação excêntrico, com sistema sincronizado na relação 2:1, composto por 
corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor 
preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, com travamento do conjunto estofado máximo 
cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da 
mola do sistema de reclinação através de manípulo. Regulagem de altura pneumática do assento, 
e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetado em polipropileno 
100 % reciclável. Coluna a gás, com tubo central em aço SAE Ø 1020 50x1,5 mm. Encaixe cônico 
de precisão entre as hastes, com acionador pneumático. Central de regulagem de altura classe 3 
(mínimo) ou superior, segundo DIN 4550. 
 
BASE GIRATÓRIA 
 
Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes e acabamento polido, 
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. 
 
RODÍZIO 
 
Rodízio de duplo giro 50 mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou 
rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. 
 
BRAÇOS 
 
Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados 
em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / 
encosto e apoia-braços injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de 
parafusos métricos. 
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SEQ.: 016 

CÓDIGO 6.8 – PDM 

OBJETO: 
POLTRONA GIRATÓRIA DESEMBARGADOR / PRESIDENTE COM ESPALDAR 
MÉDIO – EM COURO NATURAL PRETO (INTERLOCUTÓRIA) 

IMAGEM REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES REFERENCIAIS 

Referência Mínimo Máximo 

Encosto 500 x 580 mm (LxA) 520 x 620 mm (LxA) 

Assento 500 x 500 mm (LxP) 540 x 520 mm (LxP) 

Largura Apoio Braços 45 mm 70 mm 

Distância entre Braços 610 mm 650 mm 

Altura do encosto ao piso 1.000 mm 1.070 mm 

Altura do assento ao piso 480 mm 520 mm 

 
ESTOFADO 
 
Sistema de estofado confeccionado através do sistema de conchas bi-partidas, fabricadas em 
compensado multilaminado de espessura mínima 15 mm. Com sistema de união do encosto com 
assento, através de lâmina de aço estrutural em torno de 5/16” x 3”, com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. 
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ENCOSTO 
 
Encosto de espaldar médio. Revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45 mm de 
espessura, com densidade D40. Acabamento frontal em couro natural e posterior em couro 
ecológico. 
 
ASSENTO 
 
Assento com borda frontal ligeiramente curvada, para não obstruir a circulação sanguínea. 
Revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40. 
Acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. 
 
MECANISMOS 
 
Mecanismo de reclinação excêntrico, com sistema sincronizado na relação 2:1, composto por 
corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor 
preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, com travamento do conjunto estofado máximo 
cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da 
mola do sistema de reclinação através de manípulo. Regulagem de altura pneumática do assento, 
e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetado em polipropileno 
100 % reciclável. Coluna a gás, com tubo central em aço SAE Ø 1020 50x1,5 mm. Encaixe cônico 
de precisão entre as hastes, com acionador pneumático. Central de regulagem de altura classe 3 
(mínimo) ou superior, segundo DIN 4550. 
 
BASE GIRATÓRIA 
 
Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes e acabamento polido, 
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. 
 
RODÍZIO 
 
Rodízio de duplo giro 50 mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou 
rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. 
 
BRAÇOS 
 
Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados 
em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / 
encosto e apoia-braços injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de 
parafusos métricos. 
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