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ESPECIFICAÇÕES EQUIPAMENTOS REFERENCIAIS

NOTAS IMPORTANTES:

1. As  marcas  de  materiais,  processos  de  fabricação  dos  produtos  e  acessórios

complementares, e as imagens mencionados nas especificações abaixo devem ser

consideradas  como REFERENCIAIS  e  serão  considerados  produtos  de  qualidade

semelhante ou superior às especificadas.

2. Todos os produtos entregues devem possuir garantia mínima, de 5 (cinco) anos, a

contar da data de recebimento definitivo junto à Divisão de Material e Patrimônio, com

prestação da assistência em todo o Estado de Goiás;

3. Havendo  necessidade,  a  montagem  e  treinamento  deverão  estar  incluídos  no

fornecimento dos produtos, pelo fornecedor;

4. Os mobiliários poderão sofrer variação máxima de 5%;

5. As empresas deverão apresentar as seguintes certificações, emitidas pela ABNT ou

outra  certificadora  acreditada  pelo  INMETRO:  NBR  13.961/2010 (Armários  e

gaveteiros),  NBR  13.966/2010 (Mesas),  NBR  13.962/2018 (Cadeiras),  NBR

16.031/2012 (Assentos  Múltiplos),  NR-17 (Ergonomia),  PE-289.06,  garantindo

atendimento e conformidade às normas – (ABNT NBR 14951; 14847; 4628-3; 9209;

15158;  8094;  8095;  8096;  10443;  11003.  Comprovante  de  madeira  utilizada

(FSC/CERFLOR),  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. Os laudos deverão conter imagens do produto de forma a ser

claramente identificado.
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  ESTADO DE GOIÁS
   PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DESTINO:

FÓRUNS INTERIOR E CAPITAL /
GABINETES DE DESEMBARGADOR

EQUIPAMENTOS E
COMPLEMENTOS

DATA:

AGOSTO 2022

RESPONSÁVEL:

DIVISÃO DE ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÕES REFERENCIAIS

TEM 12-EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS

ITEM 12.1A – GRP2P – GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX PEQUENA – mín. 300L/ 
220 V/ cor INOX.

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Puxador ergonômico;
Prateleiras internas removíveis;
Gavetão transparente/ parte inferior;
Iluminação interna;
Controle temperatura interno;
Porta com compartimentos / lado interno das portas;
Refrigerador / Freezer;
Tecnologia Frost free;
Pés niveladores; 
Classe A de energia;
Voltagem: 220 V;
Garantia mínima12 meses;
Cor inox;
Dimensões:
L= mínimo 600 mm;
P= mínimo 600 mm;
H= mínimo 1700 mm.

Foto referencial
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ITEM 12.1B – GRG2P – GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX GRANDE – mín. 450L/ 
220 V/ cor INOX.

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Puxador ergonômico;
Prateleiras internas removíveis;
Gavetão transparente;
Iluminação interna;
Controle para ajuste de temperatura interna;
Porta com compartimentos / lado interno das portas;
Duplex: Refrigerador / Freezer;
Tecnologia Frost Free;
Com pés niveladores e rodízios traseiros;
Selo Procel de classificação A;
Voltagem: 220 V;
Cor: Inox;
Capacidade mínima (total): 340 L;
Dimensões: (mínimo / máxima – L x P x H)

• L= mínimo 550 mm / máximo 650 mm;
• P= mínimo 650 mm / máximo 800 mm;
• H= mínimo 1700 mm / máximo 1800 mm.

Foto referencial

ITEM 12.2 – FG4B – FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS AUTOMÁTICO – Cor INOX

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Fogão modelo doméstico de piso;
04 (quatro) queimadores completos em aço;
Acendimento AUTOMÁTICO;
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Prateleira /forno, removíveis e ajustáveis em níveis diferentes;
Porta /Forno com proteção térmica;
Puxador metálico ou equivalente;
Tampa superior de vidro temperado;
Cor inox;
Voltagem: 220 V.

Foto referencial

ITEM 12.11– BEPG – BEBEDOURO ELÉTRICO DE PISO - INOX / (para uso de garrafão)

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Reservatório de água gelada;
Reservatório em aço inox;
Gabinete em chapa de aço inox;
Torneiras de plástico poliestireno;
Voltagem: 220 volts;
Garantia mínima de 1 ano.

Foto referencial
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ITEM 12.12– PAP – PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO DE PAREDE

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Armazenamento de água gelada: 2 litros;
Temperatura média de saída da água: 8°C;
Vida útil do elemento filtrante: 3.000 litros;
Voltagem: 220 V;
Potência Mín. x Máx.: 110 W – 150 W;
Capacidade de Refrigeração (Ambiente 32º C x Água 27º C): 4,0 l/h.
Água gelada suficiente para atender, no mínimo, 20 pessoas por hora;
Bica d’água removível;
Sistema de refrigeração por compressor;
Permite instalação tanto em bancada, quanto em parede;
Reservatório de água hermético;
Pingadeira removível, para permitir enchimento de grandes recipientes;
Botões de água emborrachados;
Armazenamento do reservatório de água gelada;
Purificador de água que pode ser ligado diretamente à rede hidráulica ou utilizar a torneira 
com o auxílio de um adaptador;
Possui um filtro interno que retém as impurezas da água e elimina odor e sabor de cloro;
Opções para Água Natural e Gelada;
Segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, em conformidade à Portaria nº 191 de 
10/12/2003 – INMETRO;
Avaliação de conformidade pela NBR 16.098:2012, com selo de conformidade “SAÚDE”, 
com, no mínimo, os seguintes ensaios e resultados:
Retenção de Partículas: P-III ≥ 5 a < 15μm;
Redução de Cloro Livre: C-I ≥ 75%;
Prático sistema de troca de refil;
No mínimo 2 estágios de filtragem;
Cor: INOX.

Foto referencial
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ITEM 12.13– MFA– MURAL DE FELTRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO FOSCO 
NATURAL PARA INFORMATIVOS.

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Dimensões: Altura: 1200 mm / Comprimento: 2000 mm;
Mural em formato retangular, composto por: fundo em chapa de fibra PO TRIPLEX + chapa 
de fibra madeira reflorestada 3 mm de espessura;
Revestimento parte frontal em CARD BOARD e feltro acrílico de 2 mm de espessura cor 
verde;
Moldura em J alumínio fosco natural – 24 mm de frente e 12 mm espessura com fixação 
invisível.
Possui  acessórios  avulsos  em  alumínio  natural  –  travessa  posterior  com  parafusos
apropriados, instalados no fundo do mural; travessa frontal para proteção da folha sob feltro
e roscas borboletas para fixação final;
A sustentação  do  mural  é  feita  por  parafusos  e  buchas  para  fixação  na  alvenaria  e/ou
divisória;
Mural composto também por 1 caixa de alfinetes de cabeça colorida com 25 unidades.

ITEM 12.15 – LB – LOUSA BRANCA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Altura:            1000 mm
Comprimento: 2000 mm

Lousa em formato retangular, em fórmica branca com moldura em alumínio.

Foto referencial

ITEM 12.19 – MO – MICRO-ONDAS min 30 LITROS/ min 800 W – COR INOX

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Painel fácil de usar: basta apertar a função desejada;
Tecla descongelar
Trava de segurança;
Tecla aquecer prato pronto;
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Tecla ligar + 30seg;
Controle numérico;
Tecla relógio;
Display digital;
Tecla cancela / pausa;
Tecla potência / porções;
Potência mínima: 800 W
Voltagem: 220 V;
Capacidade min: 30Litros;
Cor INOX;
Dimensões aproximadas mínimas /(L x P x A): 440 x 340 x 250 mm;
Garantia mínima: 12 meses.

Foto referencial

ITEM 12.20 – FRB – FRIGOBAR – Cor INOX

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Dimensões aproximadas mínimas /(L x P x A): 470 x 510 x 850 mm
Voltagem: 220 V;
Termostato interno - (controle temperatura)
Capacidade: mín. 115L /máx. 122 L
Porta com compartimentos
Gaveta transparente/parte inferior;
Cor: INOX;
Prateleiras removíveis;
Segurança/certificado pelo INMETRO
Garantia  mínimo:  12 meses.
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Foto referencial

ITEM 12.21 – CCopa – CARRINHO PARA COPA

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Carrinho com bandeja vazada em aço inoxidável com 3 planos;
Bandejas vazadas;
Uso para materiais leves;
Suporta peso máximo de 20 kg total;
Rodízios de todos giratórios, sendo 02 com freios;
Bandeja com abas de aprox 25 mm, em chapa perfurada ou lisa;
Fácil montagem
100% reciclável;
Medidas referenciais: 400x600x900mm-/ rodízios D=2”

Foto referencial

ITEM 12.22A –  CMAG–  COFRE MECÂNICO PARA ARMAZENAMENTO DE ARMAS E
VALORES GRANDE

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:
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Cofre mecânico para armas concretadas: cofre com segredo mecânico construído com duas
caixas de aço. Com câmara preenchida em concreto. A porta é reforçada internamente com
forramento especial com chapa de bitola espessa.
Medidas externas: 1400x900x500mm (AxLxP);
Possui 01 gaveta e 04 prateleiras;
Suporte para 07 armas longas;
Sistema de fechamento mecânico com mecanismo de 03 discos;
Peso 400 kg;
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.
Corpo: espessura da chapa externa: 1,50 mm, e interna: 1,20 mm;
Nível de resistência do concreto: 20 Mpa;
Pintura epóxi pó texturizado cor CINZA TEX ou equivalente;
Projetado para maior resistência a impactos;
Composta por duas portas cuja espessura da mesma: 13 mm;
Abertura da porta: 180°;
Abertura sentido horizontal;
Diâmetro dos ferrolhos: 25 mm.
Garantia mínima: gabinete e acessórios: 1 ano.
Obs.: Assistência técnica gratuita prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia.

Foto referencial

ITEM 12.22B –  CMAP–  COFRE MECÂNICO PARA ARMAZENAMENTO DE ARMAS E
VALORES PEQUENO
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CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Cofre mecânico fabricado em chapa de aço de alta espessura, revestido internamente com
concreto de alta densidade;
Corpo confeccionado em chapa de no mínimo 1,2 mm de espessura;
Porta confeccionada em chapa de aço de no mínimo 3,00 mm de espessura;
Possui sistema antiarrombamento,  garantindo a segurança do conteúdo do cofre mesmo
que as dobradiças (gonzos) sejam danificadas;
Trava com 02 (dois) ferrolhos de aço de 16 mm de diâmetro;
Cofre com segredo mecânico, sendo 03 (três) combinações numéricas e chave (com no
mínimo 02 (duas) chaves);
Pintura em esmalte sintético martelado cinza claro;
Todas as partes do cofre devem receber tratamento anti-fosfatizante e antiferrugem.
Dimensões: 30 cm de altura, 35 cm de largura e 30 cm de profundidade;
Peso: 30 kg

Foto referencial

ITEM 12.23 – CaPro – CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Carro para transporte, dobrável;
Acompanha elástico de 1,5 m para fixação da carga;
Altamente resistente, montado em tubo de 5/8″ polegadas (base e cabo), e 3/4″ polegadas
de diâmetro, cromado e rodas reforçadas de PVC;
Dimensões aberto aproximado: altura: 980 mm X largura: 380 mm,
Dimensões da aba aproximado(nariz):  largura útil  da aba: 330 mm x comprimento útil da
aba: 340 mm;
Dimensões dobrados aproximado: comprimento: 620 mm X largura: 420 mm,
Peso tolerável: 100 kg.
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Foto referencial

ITEM 12.28 – ESC5 – ESCADA METÁLICA 5 DEGRAUS
 
CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Escada metálica, 5 degraus, capacidade aproximada 90kgs.

Foto referencial

ITEM 12.29 – VP60 – VENTILADOR DE PAREDE 60 cm

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Grades de proteção cromadas ou com pintura epóxi na cor preto e branco;
Potência: 1/4CV – 200 W
Diâmetro da grade: 600 mm;
Diâmetro da hélice: 530 mm;
RPM: 1400 Máxima
Tensão: 220 V ou bivolt;
Velocidade regulável;
Equipado com protetor térmico;
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Foto referencial

ITEM 12.31 – CM210 – CARRINHO PARA MERCADORIAS 210 LITROS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Carrinho  em  ferro  com  zincagem  eletrolítica,  rodas  macias  e  antirruído,  cabos
personalizados (a definir);
Acabamento: frisos, orelhas, calotas nas cores a definir.

Foto referencial

ITEM 12.32 – EE2x12 – ESCADA EXTENSÍVEL ALUMÍNIO 2x12, 24 Degraus /150 kg.

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:
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Escada  com  estrutura  em  alumínio,  dobradiças  em  aço,  ponteira  em  polipropileno
emborrachado;
Capacidade: até 150 kg;
Travas de segurança;
Uso geral;
24 degraus.

Foto referencial

ITEM 12.33 – MACA – MACA/ MESA EXAMES CLÍNICOS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:
Comprimento: 1800 mm;
Largura: 550 mm;
Altura: 850 mm;
Estrutura em tubos de aço redondos;
Acabamento em pintura eletrostática a pó (cor branca);
Leito estofado revestido por courvin (cor azul);
Cabeceira regulável por meio de cremalheira;
Pés protegidos por ponteiras plásticas.

Foto referencial

ITEM 12.34 –  ESC2  –  ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS PARA USO MACA/ EXAMES
CLÍNICOS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:
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Comprimento: 400 mm
Largura: 400 mm (degrau medindo 15 cm comprimento);
Altura: 400 mm;
Escada de 2 (dois) degraus;
Estrutura em tubos de aço redondos;
Acabamento em pintura eletrostática a pó (cor branca);
Degraus com tapete emborrachado (cor preta) antiderrapante;
Pés protegidos por ponteiras plásticas;

Foto referencial

ITEM 12.37 – CLARF – CLIMATIZADOR DE AR FRIO COM ALETAS AUTOMÁTICAS-

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Refresca e Umidifica;
Reduz a sensação térmica em até #4,5°C;
Material: plástico e componentes;
Tanque removível com visor de nível de água;
Possui rodinha;
Puxador ergonômico;
03 Velocidades;
Voltagem: 220 V;
Garantia mínima: 12 meses.
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Foto referencial

ITEM  12.38  –  BEMG  –  BEBEDOURO  ELÉTRICO  DE  MESA  –   (PARA  USO  DE
GARRAFÃO)

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Água natural e gelada;
Voltagem: bivolt ou 220 V;
Tipo: bebedouro refrigerado de mesa;
Tipo galão: 10 l ou 20 l;
Material: serpentina recoberta com material aprovado pelo FDA;
torneiras: 02 (duas);
Bandeja de água removível;
Dimensões aproximadas mínimas: (lxaxp) 280x370x280mm;
Garantia mínima: 12 meses.

Foto referencial

ITEM 12.39 –  LXCSEL4–  LIXEIRAS COM ABERTURA FRONTAL / N° 04  -  COLETAS
SELETIVAS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Peso: 21,60Kg
Capacidade: 4 x 50 litros
Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD)
Dimensões: 113,0 H x 37,0 (46,0) L x 179,0 C
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Processo de Fabricação: Papeleiras: injeção/ Estrutura: corte, solda e pintura eletrostática a
pó.
Indicação de uso: Área externa;
Informações adicionais: Papeleira com corpo removível e tampa fixa. Chapas de fixação em
aço (CFF) pintado, fechadura em náilon, apagador de cigarros em inox polido e estrutura em
ferro pintado (pintura epóxi)
Cor: Padrão

Foto referencial

ITEM 12.40– CO1000 – CONTÊINER CAPACIDADE 1000 LITROS/ USO COMUM

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Peso: 41,00Kg;
Capacidade: 1000 litros;
Material: Polietileno de Média Densidade (PEMD);
Dimensões: 125,0 H x 110,0 L x 162,0 C;
Processo de Fabricação: Rotomoldagem;
Indicação de uso: Área externa / interna;
Cor: grafite escuro;

Foto referencial

ITEM 12.42– EAR16 – ESCADA ARTICULADA ALUMÍNIO 16 DEGRAUS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Modelo: multifuncional;
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Tipo: escada;
Material: alumínio;
N° degraus: 16;
Material pés: emborrachado;
Função: profissional;
Características: dicas de segurança – máx. 150 kg;
Garantia: 3 anos.

Foto referencial

ITEM 12.44  –  CAPRO2R  –  CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS COM
DUAS REPARTIÇÕES.

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Capacidade de Carga 300 kg;
Carrinho para levar caixas de documentos e processos. Possui sistema de molas para uso
em terrenos acidentados, lisos e pedriscos, roda maciça de 9" com rolamento;
Prateleira articulável;
Com Apoio de mão;
Traseiro: Roda 9" Reforçada;
Dianteiro: Roda 5" e Garfo Giratório 5";
Acabamento: Zincagem Eletrostática Ecológica com Selante;
Opcionais de Rodas: Roda Maciça de 9" com rolamento;

Foto referencial

ITEM 12.52 – ESC8 – ESCADA METÁLICA 8 DEGRAUS – ALUMÍNIO
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CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Possui  8  degraus/peças  plásticas  em  polipropileno/material  alumínio/  antiferrugem  e
antiderrapante/ capacidade 120kgs.
(largura-54cm/altura – 219 cm/profundidade 133 cm/ peso 5,41Kg).

Foto referencial

ITEM 12.54 – VCOLUNA – VENTILADOR DE COLUNA - (USO GERAL)

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

03 Velocidades;
Hélice Com Diâmetro De 30 cm;
Oscilação Horizontal Automática;
Inclinação Vertical Regulável;
Coluna Telescópica Com Altura Ajustável;
Grade Removível - Facilita A Limpeza;
Baixo Consumo De Energia Elétrica;
Baixo Nível De Ruído;
Voltagem: 220v

Foto referencial
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ITEM 12.55 – UMAR - UMIDIFICADOR DE AR – (USO GERAL )

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Umidificador de Ambiente, portátil, com funções de umidificador e purificador;
Funcionamento a partir de um sistema de geração ultrassônica;
Área de umidificação de 20 a 25 m², aproximadamente;
Capacidade de umidificar de 08 (mínimo) a 12 (máximo) horas seguidas;
Bivolt: Potência mínima de 25 W e máxima de 35 W;
Peso aproximado: 3,5 KG;
Medidas aproximadas: 190x350x360mm;
Cor (Predominante): Branca ou Azul;
Manual de Instruções em Português do Brasil e Certificado de Garantia;
Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento do material;

Foto referencial

ITEM 12.57 – FG5B – FOGÃO DOMÉSTICO 05 BOCAS AUTOMÁTICO / CHAMA TRIPLA – Cor INOX

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Fogão modelo doméstico: DE PISO
05 (cinco) queimadores completos em aço, sendo um queimador tripla chama;
Acendimento Automático;
Prateleira/forno, removíveis e ajustáveis em níveis diferentes;
Porta / Forno, com proteção térmica;
Puxador metálico ou equivalente;
Tampa superior de vidro temperado;
Tripla Chama: Sim;
Visor na porta do forno: Sim;
Vidro Duplo porta do forno: Sim;
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Foto referencial

ITEM 12.63 - TRP- TELA RETRÁTIL / PAINEL PARA PROJEÇÃO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Tela de projeção, retrátil, com tripé, manual, com sistema de parada multiponto;
Acabamento tipo tubo metálico, na cor preta, fundo (painel) na cor branca;
Dimensões: 2x2 metros (ALTURA X LARGURA);
Tripé com ajuste de altura (até 280 cm);

Foto referencial

ITEM  12.68  –  PFEP  - PARAFUSEIRA  E  FURADEIRA  ELÉTRICA  12V-TIPO  PISTOLA,  COM

VELOCIDADE VARIÁVEL E MANDRIL 1/4”-  (USO EXCLUSIVO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TJGO)

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Torque Mínimo / Máximo: 10 N.m / 30 N.m;
Mandril: 1/4"; Velocidade Variável;
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Rotação (Variável): 0 - 400 RPM (furadeira) e 0 – 1450 RPM (parafusadeira);
Bateria de Íons de Lítio, recarregável 12 V, com bateria extra (02 baterias);
Mandril modelo de aperto rápido;
Frequência (Hz): 50 Hz / 60 Hz;
Modelo tipo pistola, com empunhadura ergonômica;
Com luz de LED para visibilidade do local trabalhado;
Com maleta para transporte e armazenamento;
Atende as normas ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC
60745-2-2;
Peso aproximado: 1 kg (Variável ~ 500 g);
Modelo de referência: Vonder PFV120i ou superior
Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento do material;

Foto referencial

ITEM 12.69 –  JFAÇO -  JOGO DE FERRAMENTA EM AÇO CROMO - (USO  EXCLUSIVO  DO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TJ-GO)

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Ferramentas de alta qualidade, resistentes e com acabamento fosco;
Cabos anatômicos e emborrachados;
Acompanha estojo ou maleta para armazenar as ferramentas;
Acompanha, no mínimo, os seguintes itens: 1 porta-chaves allen/hexagonais, 4 porta bits, 1
alicate corte diagonal 6", 1 alicate meia cana 8", 1 alicate bomba d'água 10", 2 chaves de
fenda (5,5 x 75 mm e 6,5 x 100 mm), 2 chaves phillips (n° 1 x 75 mm e n° 2 x 100 mm), 8
chaves allen/hexagonais em aço cromo vanádio (1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5
mm - 5,5 mm e 6 mm), 11 chaves combinadas (8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13
mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm e 19 mm), 15 soquetes encaixe 1/2" (10 mm, 11 mm, 12
mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24
mm e 27 mm),  1 catraca encaixe 1/2", 1 extensão 5" encaixe de 1/2",  1 junta universal
encaixe 1/2", 1 cabo t10" encaixe 1/2", 2 soquetes para vela de ignição (16 mm e 21 mm), 11
soquetes encaixe 1/4" (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13
mm e 14 mm), 1 catraca encaixe 1/4", 1 extensão 2", encaixe 1/4", 1 extensão 4" encaixe
1/4", 1 extensão flexível 6" encaixe 1/4", 1 junta universal encaixe 1/4", 1 cabo adaptador
para bits com catraca encaixe 1/4"; bits magnéticos encaixe 1/4" em aço cromo vanádio: 7
fenda (3,5 mm (2 peças) - 4 mm (2 peças) - 5,5 mm - 6,5 mm e 8 mm), 8 phillips (n° 0 (2
peças), n°  1 (2  peças),  n° 2  (2 peças)  e n°  3 (2 peças)),  6 allen (2,  3,  4,  5,  6 e 7),  3
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quadrados (S1, S2 e S3), 7 torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40), 3 pozidrive (PZ1, PZ2
e PZ3), 4 três pontas (1, 2, 3 e 4) e 2 adaptadores.
 

Foto referencial

ITEM 12.70 –  MAF -  MALETA  DE  ALUMÍNIO  PARA  TRANSPORTE  DE  FERRAMENTAS/  COM

RODINHAS - (USO EXCLUSIVO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TJGO).

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Deverá  possuir  bolsos  e  divisões  auxiliares  internamente,  para  melhor  organização  das
ferramentas;
Fechadura com segredo personalizável ou opção para trancamento com cadeado;
Capacidade mínima de 20 kg;
Dimensões (Mínimo/Máximo): Comprimento: 45/60 x Largura: 23/40 x Altura: 16x60 cm

Foto referencial

ITEM 12.72 - CGIRICA - CARRINHO MÃO TIPO GIRICA, CAPACIDADE 80 LITROS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Estrutura em Aço Inox, Caçamba e Chassi extra forte, chapa 20;
Dimensões mínimas (CxLxA) 124,50 x 53,50 x 41,00 cm;
Braço metálico de cantoneira;
Pneu com câmara de ar 3.25/8″;
Caçamba metálica quadrada de 0,9 mm (Chapa 20);
Capacidade mínima de 80 L
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Foto referencial

ITEM  12.73  – CTC -  CARRINHO  PARA  TRANSPORTE  DE  CARGAS  /  2  RODAS  DE  ARO

METÁLICO / PNEU COM CÂMARA DE AR / ESTRUTURA FERRO FUNDIDO / CAPACIDADE MÍN. 220 KG.

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Estrutura em Aço Tubular, com pintura eletrostática anticorrosiva;
Rodas montadas no eixo fixo, de aro metálico e pneus com câmara de ar 3,5x4″;
Capacidade Mínima de Carga: 200 KG (Variável até 300 KG);
Medidas: 1100x530x400mm (AxLxB) | Base: 150x350mm;
Cor (Predominante): Amarelo, Cinza, Azul ou Verde;
Peso (Variação): 8 ~18 kg;
Profundidade do garfo: Mínimo de 40 cm;
Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento do material;

Foto referencial

ITEM 12.74 – PBN - PORTA BANNER

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Porta Banner tipo Tripé em Alumínio Fosco;
Com 1 (uma) haste telescópica (1 estágio);
Altura máxima regulável de 1,80 m;
Para banners com altura máxima aproximada de 1,50;
Base em Tripé Articulado e Pés Antiderrapantes;
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Cor (Predominante): Preta ou Cinza;
Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento do material;

 

Foto referencial

ITEM 12.75 – POF – PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILA/ DIVISOR DE FLUXO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Com carretel de fita na cor preta, 2,5 m com plástico de alta resistência e fita retrátil, freio de
segurança, material em poliéster e identidade visual do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (solicitar junto à Divisão de Arquitetura do TJGO);
Base com aproximadamente 96 cm de altura e 35 cm de largura;
Estrutura em alumínio fosco, com base em ferro coberto e tubo de 3.1/8″;
Peso aproximado: 11 kg (Variação de 3 kg);
Cor da estrutura: Alumínio Fosco ou Prata

Foto
referencial

ITEM
12.76 – PACR - PÚLPITO EM ACRÍLICO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Especificações Mínimas:
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Em acrílico transparente (virgem) e aço inox;
Dimensões Mínimas: 60x45x115cm (LxPxA) e 8 mm de espessura do acrílico;
Dimensões Máximas: 80x55x125cm (LxPxA) e 15 mm de espessura do acrílico;
Com porta-microfone, porta copo, quinas bisotadas e identidade visual do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (Solicitar junto à divisão de Arquitetura do TJGO).

Foto referencial

ITEM 12.77 – UACR - URNA EM ACRÍLICO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Acrílico cristal com espessura mínima de 5 mm e máxima de 10 mm;
Formato pirâmide, com base de 25 cm, altura de 50 cm, profundidade de 25 cm e topo com
18 cm;
Porta modelo abre e fecha, com dobradiças em metal e trava para cadeado;
Com identidade visual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na parte frontal da urna
(Solicitar junto à Divisão de Arquitetura do TJGO);
Porta folders na lateral, de 14 cm.

 
Foto referencial
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ITEM 12.78 – ESC4 – ESCADA METÁLICA 04 DEGRAUS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Portátil e Dobrável;
Certificação dos padrões do INMETRO;
Metálica,  em alumínio, com acabamento nos pés e plataformas em polipropileno, na cor
vermelha ou azul;
04 Degraus, com peso máximo de 3 kg;
Capacidade máxima: 120 kg.

Foto referencial

ITEM 12.79 – PALLP – PALLETS DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Produzido em polietileno ou polipropileno;
Lavável, reciclável e empilhável;
Com 09 (nove) pés de apoio, fendas nas quatro laterais para o manuseio através de carro
porta pallets;
Medidas: 100x120 cm (LxC) / Altura: Mínima de 10 cm e Máxima de 18 cm;
Cargas: Estática 3.000 kg (mín.), Dinâmica 1.500 kg (mín.);
Peso do pallet: variável entre 8 a 15 kg;
Cor: Preta, Cinza, Laranja ou Azul.
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Foto referencial

ITEM 12.80 - CAA100 - CLAVICULÁRIO TIPO ARMÁRIO, CHAPA AÇO/ CAPACIDADE DE

100 CHAVES

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Claviculário para armazenagem de chaves, tipo armário;
Confeccionado em chapa de aço fosforizado, com acabamento em pintura eletrostática ou
epóxi, na cor Argila ou Cinza Claro;
Medidas aproximadas de 40x50x09cm (LxAxP) (Variação máx. de ~ 5 cm);
Com capacidade para armazenagem de 100 chaves;
Com uma porta, fechadura com 2 chaves tipo yale inclusas;
Índice  na  porta;  interior  com  suporte  para  disposição  das  chaves,  com  numeração
sequencial, acompanha 100 chaveiros, para identificação individual das chaves; parafusos e
buchas para fixação na parede de alvenaria.

Foto referencial

ITEM 12.81 –CAA300 -  CLAVICULÁRIO TIPO ARMÁRIO, CHAPA AÇO/ CAPACIDADE DE

300 CHAVES

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Claviculário para armazenagem de chaves, tipo armário;
Confeccionado em chapa de aço fosforizado, com acabamento em pintura eletrostática ou
epóxi, na cor Argila ou Cinza Claro;
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Medidas aproximadas de 79x47x17cm (LxAxP) (Variação máx. de ~ 5 cm);
Com capacidade para armazenagem de 300 chaves;
Com uma porta, fechadura com 2 chaves tipo yale inclusas;
Índice  na  porta;  interior  com  suporte  para  disposição  o  das  chaves,  com  numeração
sequencial, acompanha 100 chaveiros, para identificação individual das chaves; parafusos e
buchas para fixação na parede de alvenaria.

Foto referencial

ITEM 12.82 – TP6 – TENDA PIRAMIDAL 60000X6000X300MM

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Lona de cobertura em laminado de PVC, calandrado com reforço de fibra de tecido poliéster
impermeável, com proteção contra calor, blackout solar, camadas de PVC com aditivos anti
UV, tratamento antichamas, antimofo e antifungos;
Lona  com cobertura  de  proteção  superior  e  fechamento  lateral,  para  permitir  guarda  e
proteção de bens contra sol, chuva, ventania, etc.;
Sem costuras mecânicas;
Emendas da lona vulcanizadas a quente;
Estrutura metálica com ferragem tubular em chapa 16;
Estrutura galvanizada com partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões
em aço;
Pés de sustentação em tubo, com altura 3,5 em 3″;
Estrutura soldada no sistema MIG;
Medidas: 6000x6000x3000 mm;
Cor da lona: Branca.

ITEM 12.83 – TP8 – TENDA PIRAMIDAL 80000X6000X300MM
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CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Lona de cobertura em laminado de PVC, calandrado com reforço de fibra de tecido poliéster
impermeável, com proteção contra calor, blackout solar, camadas de PVC com aditivos anti
UV, tratamento antichamas, antimofo e antifungos;
Lona  com cobertura  de  proteção  superior  e  fechamento  lateral,  para  permitir  guarda  e
proteção de bens contra sol, chuva, ventania, etc.;
Sem costuras mecânicas;
Emendas da lona vulcanizadas a quente;
Estrutura metálica com ferragem tubular em chapa 16;
Estrutura galvanizada com partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões
em aço;
Pés de sustentação em tubo, com altura 3,5 em 3″;
Estrutura soldada no sistema MIG;
Medidas: 8000x8000x3000mm;
Cor da lona: Branca.

Foto referencial

ITEM 12.84 – CDR – CADEIRA DE RODAS / 100 KG

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Fabricado em aço tubular, dobrável, com encosto almofadado, assento almofadado, tecido
em nylon ou material superior;
Freios  bilaterais,  aro  de  propulsão  das  rodas  traseiras,  anatômico,  em  nylon,  estrutura
dobrável em X;
Pedal para condutor (tip-assist) integrado na estrutura da cadeira;
Apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés removível, com regulagem de altura
e rebatível, apoio para panturrilha;
Rodas traseiras em aro 24″, em alumínio, com pneus emborrachados, com sistema anti-furo,
removíveis;
Rodas dianteiras em aro 6″ ou superior, com pneus maciços;
Protetor de raio e protetor lateral de roupa;
Dimensões: 50x47x40cm (L x P x A);
Peso: 18 kg (variação de ~ 3 kg);
Tolerância de peso: 100 kg;
Cor Chassi: Cinza ou Preta / Cor Estrutura: Preta.
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Foto referencial

ITEM 12.85 – BE6 – BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE MÁX. 6 KG

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Balança de precisão, automática e eletrônica, para bancada, com capacidade de pesagem
máxima de 6 kg, com divisão de 1 g;
Visor em LCD ou LED com no mínimo, 5 dígitos;
Inicia a pesagem a partir de 10 g, com escala máxima de 1 g;
Prato em aço inoxidável, nível de bolha para nivelamento;
Acompanha bateria interna recarregável e display para cliente;
Divisão de 1/g;
Alimentação automática (100 ~ 240 V),
Selo de certificação do INMETRO, Garantia mínima de 12 meses;
Teclado com no mínimo, as teclas “TARA” e “IMPRIME”;
Cor predominante: Branca, ou Preta.

Foto referencial

ITEM 12.86 – BE30 – BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE MÁX. 30 KG
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CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Balança de precisão, automática e eletrônica, para bancada, com capacidade de pesagem
máxima de 50 kg;
Visor em LCD ou LED com no mínimo, 5 dígitos;
Inicia a pesagem a partir de 10 g, com escala máxima de 20 g;
Prato em aço inoxidável, nível de bolha para nivelamento;
Acompanha bateria interna recarregável;
Divisão mínima de 10/g e máxima de 20/g;
Alimentação automática;
Teclado  tipo  membrana  vedado,  de  alta  resistência,  com  no  mínimo,  as  teclas:  TARA,
IMPRIME, LIGA/DESLIGA, LIMPA, PROG.
Com buzzer sonoro, conexão USB, conexão serial (opcional);
Cor predominante: Branca, ou Preta.

Foto referencial

ITEM 12.88 – THM – TRANS PALETE HIDRÁULICO MANUAL / 2 TONELADAS / COM  RODAS 
DE NYLON

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Altura dos garfos abaixados (mm): 80;
Altura dos garfos elevados (mm): 200;
Altura total (mm): 1215;
Capacidade de carga (kg): 2200;
Comprimento total (mm): 1390;
Comprimento útil do garfo (mm): 1150;
Curso total (mm): 120;
Largura Externa do Garfo (mm): 530;
Peso do Equipamento: (kg): 68 (RSN 122);
Roda direcional (mm): Ø 170x50 com rolamento de blind. Dupla;
Roda simples ou tandem (mm): Ø 80x100 com rolamento de blind. Dupla;
Rodagem de carga: Simples;
Rodas: Nylon;
Sistema de giro: Com rolamento axial;
Garantia: 12 meses;
Despacho: Despacho Imediato;

31



Cor: Azul ou Amarelo.

 

Foto referencial

ITEM 12.89 – CG400 – CARRINHO GAIOLA CAPACIDADE 400 KG

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Fabricação: Assoalho de chapa/ Contorno em Tela / Meia Porta Lateral Trinco e puxador
tubular;
Medidas: 120x60x60cm (CxLxA);
Peso: 400 kg;
Tipo de roda: Equipado com 4 rodígios de composto termoplástico com rolamento de esfera
de 6″, sendo 2 fixos e 2 giratórios;
Material: Aço carbono e malha em tela;
Cores: CINZA;
Pintura: EPÓXI;
Segmentos:  Transporte  pesado  de  caixas,  peças  entre  outros.  Ideal  para  comércio,
restaurantes, indústrias, hospitais, hotelaria, entre outros;
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Foto referencial

ITEM 12.90 – SPTV- – SUPORTE PEDESTAL PARA TV
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CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Suporte pedestal com rodígios para instalação no chão ou superfície plana;
Regulagem de altura tipo “click” (trava automática);
Para TVs de 32’’ a 70’’ (compatível com Plasma / 3D / LCD / LED);
Fixação VESA: 200x100 mm a 600x400 mm (HxV);
Cor: Preto;
Material: Aço carbono;
Acabamento: Anticorrosão e pintura epóxi eletrostática;
Rodízios com trava e giro 360º;
Regulagem de altura ajustável em 3 níveis: 129 cm / 137 cm / 145 cm (medida do chão até o
centro do monitor);
Inclinação vertical do monitor: +15º / -15º
Suporte (bandeja superior) para câmera de videoconferências (Web CAM);
Suporte (bandeja inferior) de apoio (para DVDs, Blu-Ray ou Notebook);
Dimensões da bandeja superior (LxP): 29,8 cm x 22,8 cm;
Dimensões da bandeja inferior (LxP): 48,5 cm x 29,3 cm;
Dimensões da base do chão: 66,5 cm x 88 cm;
Cargas máximas: Monitor: 50 kg /Suporte inferior:10 kg /Suporte superior:5 kg;
Dimensões da embalagem (AxLxP): 36,5 x 96,3 x 11,5 cm;
Peso bruto: 15 kg / Peso com embalagem: 16 kg;
Conteúdo  da  embalagem:  01  suporte  pedestal,  acessórios  para  instalação  da  TV    no
suporte, acessórios para instalação do suporte, Manual de instruções/ Termo de   Garantia.

Foto referencial

12.91 – BEACC – BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL DE COLUNA – AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Atende ambientes com até 150 pessoas por hora;
Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso
para pessoas com mobilidade reduzida;
Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com
indicação em braile;
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Duplo sistema de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Retêm partículas de areia, barro, ferrugem,
sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis;
Revestimento externo em chapa aço inox;
Reservatório de água em P.P alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; Isolamento
térmico injetado em poliuretano expandido;
Serpentina interna em aço inox 304; Gás ecológico R 134 A;
Motor hermético, tensão  200 V,  baixo consumo de energia, regulagem de temperatura da
água. Suporte para fixação;
Peso: 50 kg;
Litros Função Capacidade e via útil / PPF-5 Reter partículas sólidas maiores, como areia ou
pedra / 6 meses ou 3.000 litros / T33 Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o
teor de sabores e odores desagradáveis;
Garantia: 12 meses.

Foto referencial

ITEM 12.92 – CLARI90 – CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL / 90 LITROS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Marca: Fácil TEC;
Dimensões: (L) 86.5 x (C) 56 x (A) 125.8 cm;
Peso: 28 kg;
Potência: 320 W;
Proteção: IPX0;
Frequência: 60 Hz;
Consumo: 0,32 KW/H;
Voltagem: 220 V;
Temporizador: 12 horas;
Tanque de água: 90L;
Alimentação  de  água  no  reservatório  pode  ser  feita  manualmente  ou  automática,
equipamento possui boia para alimentação direta da rede;
Fluxo de ar: 9000 m³/h;
Ajuste de 3 níveis de velocidade;
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3 em 1: climatiza, umidifica e ventila.

Foto referencial

12.93 – BEAPG – BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL COM PORTA GARRAFAS - AÇO INOX

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Atende ambientes com até 118 pessoas por dia (uso normal copo);
Sensor infravermelho de acionamento da água (fornece água s/ contato manual);
Acessório anti-respingo para o sensor;
Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso
para pessoas com mobilidade reduzida;
Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com
indicação em braile;
Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Retêm partículas de areia, barro, ferrugem,
sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis;
Revestimento externo em chapa aço inox;
Reservatório interno em aço inox;
Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido;
Serpentina externa em cobre;
Gás ecológico R 134 A;
Motor hermético;
Tensão 127 V ou 200 V;
Baixo consumo de energia;
Regulagem de temperatura da água;
Suporte para fixação;  
Peso: 20 kg – filtro incluso
Medidas: EMBALADO –  Altura: 1000  mm,  Largura:  650  mm,  Comprimento:  900  mm.
DESEMBALADO – Altura: 945 mm, Largura: 480 mm, comprimento: 480 mm
Garantia Cânovas: 12 meses.
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Foto referencial

12.94 – LT10KG – LAVADORA TANQUINHO / 10KG / 220 V / COR BRANCO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Marca: Colormaq;
Voltagem: 220 V;
Capacidade: 10 kg;
Consumo aproximado de água: 160L/ciclo;
Consumo aproximado de energia: 0,11kWh/ciclo;
Dimensões do produto (A x L x P) 96 x 48,5 x 55,5 cm;
Dispenser: Sim;
Eficiência de lavagem: 0,75 V | 0,75 V;
Frequência: 60 HZ;
Modelo: LCS 10 kg;
Motor potência nominal: 370 W;
Peso do Produto: 10,75 kg;
Referência: 101.1.003 | 102.1.003;
Sistema de lavagem: Turbilhonamento;
Tipo da lavadora: Semiautomática;
Tipo de abertura: Superior;
Cor: Branco.
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Foto referencial

12.95 – FPM – FRAGMENTADORA DE PAPEL EM MICROPARTÍCULAS - 220 V

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Mecanismo completo em aço;
Cesta tipo Gaveta;
Com pentes raspadores e engrenagens 100% em metal;
Motor que funcione de forma contínua durante tempo mínimo de 10 (dez) minutos;
Tipo de fragmentação: Papel, CD, DVD, Clipes de Aço, etc.;
Formato de Corte: micropartículas;
Multifunções: Início e fim automáticos, parada e reversão automática em caso de excesso de
papel;
Acionamento por botão e sensor eletrônico;
Sensor automático de presença do papel;
Chave de liga e desliga;
Sensor de presença do cesto (sem ele não funciona);
Parada automática quando a porta / gaveta estiver aberta;
Sensor de cesto cheio;
Baixo nível de ruído: Máx.: 60 DB/A;
Sensor de proteção contra sobrecarga e superaquecimento do motor;
Com rodízios (rodas) de locomoção;
Largura mínima de abertura de inserção do papel: 220 mm;
Capacidade mínima de fragmentação de folhas de papel (75 g/m²) simultaneamente: 12
Tamanho do Corte em mm (LxC) = 20 mm²: 2 x 10
Quantidade Mínima de Fragmentos por Folha (Considerando papel A4 – 210 mm x 297 mm):
3.110;
Nível de Segurança (Norma DIN 66.399): 4 ou superior;
Potência do Motor: 600 W;
Voltagem: 220 V;
Volume do Contêiner: 30 L.
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Foto referencial

ITEM 12.96 – CTG20 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Confeccionado em estrutura de aço tubular e barra chata;
Feitos especialmente para a movimentação de galões de água de 20 litros;
Equipado com rodas pneumáticas 15″, com núcleo em chapa com rolamentos;
Possuir capacidade para transportar até 04 galões de água de uma só vez;
Possui  corrente  para  fixação  do  galão  no  carrinho,  de  modo  que  proporcione  maior
segurança durante o deslocamento da carga em pisos desnivelados;
Cor: Verde, Azul ou Cinza.

Foto referencial

ITEM 12.97 – LMUP35 – LIXEIRA METÁLICA ÚNICA / COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO PISO /
CAPACIDADE 35 LITROS / USO EXTERNO
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CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Lixeira metálica em formato cilíndrico em chapa lisa ou perfurada, com dispositivo para fir-
mar o saco de lixo. Fabricada em aço galvanizado e pintada. Predisposto para fixação ao
piso mediante parafusos. Pode ser fornecida na versão simples, dupla ou tripla.  (Modelo
Bravo ou equivalente).

Dimensões
Ø: mm 334 | mm 745
P: mm 479 | mm 808 | mm 690
H: mm 968
Capacidade: lt 35
Uso: Extern

Foto referencial

ITEM 12.98 – LMTP35 – LIXEIRA METÁLICA TRIPLA / COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO PISO/ 35 
LITROS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Lixeira metálica tripla, em formato cilíndrico, em chapa perfurada, com dispositivo para firmar
o saco de lixo;
Fabricada em aço galvanizado;
Base pintada na cor preta;
Cestos  pintados  nas  cores:  branco,  verde,  amarelo,  vermelho,  azul,  marrom  ou  cinza,
mediante projeto;
Predisposto para fixação ao piso, mediante parafusos;
Modelo Bravo ou equivalente;
Versão tripla (03 cestos) de 35 litros de capacidade cada;
Com cobertura, para proteção de chuva;
Dimensões:
Ø: mm 334 | mm 745
P: mm 479 | mm 808 | mm 690
H: mm 968
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Foto referencial

ITEM 12.99 – CO500 – CONTÊINER CAPACIDADE 500 LITROS / USO COMUM / COR MARROM
LIXEIRA / CONTÊINER / CONTENTOR COM BORDAS INTERNAS ARREDONDADAS, PARA FACILITAR A
LIMPEZA, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 500 LITROS OU 350 KG.

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Equipado com 4 rodízios giratórios de 150 mm, feitos de borracha maciça com núcleo de
polipropileno  e  garfos  em  aço  com  tratamento  anticorrosão,  sendo  2  com  freios  de
estacionamento. Com dreno e TAMPA COM PEDAL;
Medidas (máximas): 85 x 150 x 100 cm (CxLxA);
Capacidade de carga: 350 kg;
Tipo de roda: 2 rodízios giratórios com Freio 6 e 2 rodízios giratórios de 6 de borracha
(redução de impacto e freio de estacionamento);
Material: Polietileno;
Cores: COR MARROM, PARA LIXO COMUM;
Norma: ABNT NBR 15911;
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ITEM 12.100– COh500 – CONTÊINER HOSPITALAR CAPACIDADE 500 LITROS / COR BRANCO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Capacidade volumétrica de 500 Litros ou 350 kg;
Equipado com 4 rodízios giratórios de 150 mm, feitos de borracha maciça com núcleo de
polipropileno  e  garfos  em  aço  com  tratamento  anticorrosão,  sendo  2  com  freios  de
estacionamento. Com dreno e TAMPA COM PEDAL;
Medidas (máximas): 85 x 150 x 100 cm (CxLxA);
Capacidade de carga: 350 kg;
Tipo de roda:  2 rodízios giratórios com Freio 6 e 2 rodízios giratórios de 6 de borracha
(redução de impacto e freio de estacionamento);
Material: Polietileno;
Cores: Cor branca, com adesivo informando ser lixo infectante.

 Foto referencial

ITEM 12.101– CCSP – CONTÊINER COLETA SELETIVA - PLÁSTICO/ CAPACIDADE 1000 LITROS/ COR
VERMELHO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Tipo  A -   Contentor  de  lixo  para  acondicionamento  e  transporte  para  coleta  seletiva  e
resíduos orgânicos em material plástico (Polietileno de Alta Densidade - PEAD), com tampa
basculante articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado, capacidade de
1.000 litros,  com rodas de borracha maciça de 200 mm com carga de aço galvanizado,
sendo duas fixas e duas com freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em
aço-carbono  SAE  1020  para  levantamento  da  tampa,  munhões  laterais  para  coleta
mecanizada.  Possui  vincos  em seu  corpo  para  aumentar  a  resistência,  cantos  internos
arredondados.  Resistente  a  alto  impacto,  aos  raios  ultravioletas  (UV),  intempéries  e
repetidas lavagens;
Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de líquidos;
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Reforço inferior metálico; Identificado conforme resolução 275 CONAMA;
Dimensões aproximadas: Altura 136 cm, Largura 111 cm; Comprimento; 1355 cm;

Cores:
A1 COLETOR DE LIXO 1.000 litros cor azul com adesivo “Papel”
A2 COLETOR DE LIXO 1.000 litros cor vermelha com adesivo “Plástico”
A3 COLETOR DE LIXO 1.000 litros cor verde com adesivo “Vidro”
A4COLETOR DE LIXO 1.000 litros cor amarela com adesivo “Metal”
A5 COLETOR DE LIXO 1.000 litros cor marrom “Orgânico”
A6 COLETOR DE LIXO 1.000 litros cor branca com adesivo “Infectante”

Foto referencial

ITEM 12.102– CCSPA – CONTÊINER COLETA SELETIVA - PAPEL/ CAPACIDADE 500 LITROS/ COR
AZUL

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Tipo  B -  Contentor  de  lixo  para  acondicionamento  e  transporte  para  coleta  seletiva  e
resíduos orgânicos em material plástico (Polietileno de Alta Densidade - PEAD), com tampa
basculante articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado, capacidade de
500 litros, com rodas de borracha maciça de 200 mm com carga de aço galvanizado, sendo
duas fixas e duas com freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em aço-
carbono SAE 1020 para levantamento da tampa, munhões laterais para coleta mecanizada.
Possui vincos em seu corpo para aumentar a resistência, cantos internos arredondados.
Resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV),  intempéries e repetidas lavagens.
Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de líquidos; Reforço inferior metálico;
Identificado conforme resolução 275 CONAMA
Dimensões aproximadas: Altura 120 cm, Largura 75 cm; Comprimento 150 cm;

Cores:
B1 COLETOR DE LIXO 500 litros cor azul com adesivo “Papel”
B2 COLETOR DE LIXO 500 litros cor vermelha com adesivo “Plástico”
B3 COLETOR DE LIXO 500 litros cor verde com adesivo “Vidro”
B4 COLETOR DE LIXO 500 litros cor amarela com adesivo “Metal”
B5 COLETOR DE LIXO 500 litros cor marrom com adesivo “Orgânico”
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B6 COLETOR DE LIXO 500 litros cor branca com adesivo “infectante”

Foto referencial

ITEM 12.103– LCSIN – LIXEIRA COLETA SELETIVA - INFECTANTES/ CAPACIDADE 240 LITROS/ COR
BRANCO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Tipo C  - Lixeira  para acondicionamento e  transporte,  capacidade 240 litros  – Contêiner
injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) com tampa e rodas de 200 mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura da tampa. Eixo das rodas
em  aço-carbono  1020  galvanizado.  Superfície  lavável  e  impermeável,  cantos  internos
arredondados, resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Identificação conforme resolução 275 CONAMA.
Dimensões aproximadas: Altura 106 cm, Largura 72 cm; Comprimento 57 cm;

Cores:
C1 COLETOR DE LIXO 240 litros cor azul com adesivo “Papel”
C2 COLETOR DE LIXO 240 litros cor vermelha com adesivo “Plástico”
C3 COLETOR DE LIXO 240 litros cor verde com adesivo “Vidro”
C4 COLETOR DE LIXO 240 litros cor amarela com adesivo “Metal”
C5 COLETOR DE LIXO 240 litros cor marrom com adesivo “Orgânico”
C6 COLETOR DE LIXO 240 litros cor branca com adesivo “infectante”
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Foto referencial

ITEM 12.104 – LCS120 – LIXEIRAS INDIVIDUAIS COLETAS SELETIVAS/ CAPACIDADE 120 LITROS/
CORES INDICADAS CONFORME USO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Tipo D  - Lixeira  para acondicionamento e  transporte,  capacidade 120 litros  – Contêiner
injetado em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) com tampa e rodas de 200 mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura da tampa. Eixo das rodas
em  aço-carbono  1020  galvanizado.  Superfície  lavável  e  impermeável,  cantos  internos
arredondados, resistente a alto impacto, aos raios ultra violeta (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Identificação conforme resolução 275 CONAMA.
Dimensões aproximadas: Altura 93 cm, Largura 51 cm; Comprimento 54 cm;

Cores:
D1 COLETOR DE LIXO 120 litros cor azul com adesivo “Papel”
D2 COLETOR DE LIXO 120 litros cor vermelha com adesivo “Plástico”
D3 COLETOR DE LIXO 120 litros cor verde com adesivo “Vidro”
D4 COLETOR DE LIXO 120 litros cor amarela com adesivo “Metal”
D5 COLETOR DE LIXO 120 litros cor marrom com adesivo “Orgânico”

D6 COLETOR DE LIXO 120 litros cor branca com adesivo “infectante
Foto referencial

ITEM 12.105 –  LCSP6 –  LIXEIRAS COLETAS  SELETIVAS  PÚBLICAS  6  CESTOS /  CAPACIDADE 50
LITROS

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:
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Tipo E  - Lixeiras públicas com separação do lixo – Conjunto para coleta seletiva com 6
cestos  de  50  litros  –  Cesto  confeccionado  em plástico  polipropileno  de  alta  densidade
(PEAD)  e  armação  em  aço-carbono  galvanizado.  Cores  conforme  o  código  de  cores
conforme  o  resíduo  a  ser  coletado,  estabelecido  pelo  CONAMA em  sua  resolução  nº
275/2001.Identificação conforme resolução 275 CONAMA.
Dimensões aproximadas: Altura 93 cm, Largura 43 cm; Comprimento 2,37 cm;

Cores:
E1 COLETOR DE LIXO 50 litros cor azul com adesivo “Papel”
E2 COLETOR DE LIXO 50 litros cor vermelha com adesivo “Plástico”
E3 COLETOR DE LIXO 50 litros cor verde com adesivo “Vidro”
E4 COLETOR DE LIXO 50 litros cor amarela com adesivo “Metal”
E5 COLETOR DE LIXO 50 litros cor marrom com adesivo “Orgânico”
E6 COLETOR DE LIXO 50 litros cor CINZA com adesivo “não reciclável”

Foto referencial

12.106 – FGi4 – FOGÃO INDUSTRIAL  04 BOCAS – Cor PRETO

CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS:

Tipo: Industrial;
Tipo de Pressão: Baixa Pressão;
Bocas: 4
Queimadores:  2  Duplos,  2  simples,  espalha  chamas  do  queimador  central  em  cobre
(queimadores de alto rendimentos confeccionados em ferro fundido,  podendo alcançar  a
potência de até 3.021kcal/h nos queimadores duplos);
Forno: Não;
Gás: GLP;
Material:  Corpo  super-reforçado  em  aço-carbono  com  acabamento  em  pintura  a  pó
eletrostática  com  base  fosfatada,  espalha  chamas  do  queimador  central  em  cobre,
queimadores em ferro fundido;
Dimensões (LxAxP): 86 x 90,5 x 84 cm;
Peso: 84 kg;
Garantia do Fornecedor: 3 meses.
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Cabideiro para escritório, modelo unissex, que permite acoplar em seu topo, ternos, blazers
e casacos em geral. Produzido em madeira maciça, proveniente de reflorestamento. Altura:
110  cm  (mín.)  ~  125  cm  (máx.).  Largura  da  base:  35  cm  (mín.)   ~  50  cm  (máx.).
Profundidade da base: 30 cm (mín.) ~ 45 cm (máx.). Possuir no mínimo 2 (dois) calceiros. A
base deve permitir a acomodação de sapatos.

ITEM 12.108 – CAS – CAMA DE SOLTEIRO EM AÇO COM COLCHÃO.

DIMENSÕES:
CAMA – 86cm de largura x 197cm de comprimento x 55cm de altura
COLCHÃO – 78cm de largura x 188cm de comprimento x 18cm de altura

CARACTERÍSTICAS:
 Cama de solteiro militar de encaixe com estrado em aço - tratamento antiferrugens - 
fosfatização - pintura eletrostática em epóxi-pó.
 Largura interna: 80 cm; Comprimento interno: 191 cm;
 Colchões a serem utilizados: 188cm COMP. x 78cm LARG. x 18cm ALT.;
Altura do piso para cama: 40 cm;
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Suporta até 150 kg distribuídos no leito;
 Estrado em aço inteiriço: desenvolvidos para colchões acima da densidade D28;
 Paredes dos tubos: retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm;
Pintura eletrostática pó, cor: Branco;
Acabamentos: Ponteiras de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante
na cor preto;
Sistema total de encaixe, promovendo fácil montagem e desmontagem, sem a necessidade
do uso de ferramentas.
Colchão  de  Espuma  flexível  100%  poliuretano,  conforme  portaria  79/2011,  ABNT  NBR
13579-1;
Revestimento 100% Poliéster, bordado continuo, Jacguard Granit e fitim de algodão, NBR
ABNT NM ISO 3758:2-13;
Densidade: 33;
Dimensões: 78cm de largura x 188cm de comprimento x 18cm de altura. Suporta até 120 kg;
Garantia: 12 meses;

ITEM 12.109 – BAS – BELICHE EM AÇO MODELO MILITAR COM COLCHÃO.

DIMENSÕES: CAMA – 86cm de largura x 197cm de comprimento x 55cm de altura
COLCHÃO – 78cm de largura x 188cm de comprimento x 18cm de altura

CARACTERÍSTICAS:
Beliche  Militar  de  Aço  e  Encaixe  Super  Resistente  com  estrado  em  aço  -  tratamento
antiferrugens - fosfatização - pintura eletrostática em epóxi-pó.
Altura total: 180 cm;
Largura total: 86 cm;
Comprimento total: 197 cm;
 Largura interna: 80 cm;
Comprimento interno: 191 cm;
Colchões a serem utilizados: 188cm COMP. x 78cm LARG. x 14/16/18cm ALT.;
Altura do piso para 1°cama: 33 cm;
Distância entre as camas: 115 cm;
Suporta até 150 kg distribuídos por leito - Totalizando 300 kg por beliche;
Estrado  em aço  inteiriço:  desenvolvidos  para colchões  acima da  densidade  D28;  Kit  de
fixação: 2 conjuntos para fixação no piso ou paredes laterais;
Escada multi-posicional: com 3 degraus; Para-corpo multi-posicional;
Paredes dos tubos: retangulares e quadrados, 0,90 mm a 2,0 mm;
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Pintura eletrostática pó, cor: Branco;
Acabamentos: Ponteiras de proteção em polietileno de alto impacto e friso ante derrapante;
Sistema total de encaixe, de fácil montagem e desmontagem, sem a necessidade do uso de
ferramentas.  Colchões de Espuma flexível  100% poliuretano,  conforme portaria 79/2011,
ABNT NBR 13579-1; Revestimento 100% Poliéster,  bordado continuo,  Jacguard Granit  e
fitim de algodão, NBR ABNT NM ISO 3758:2-13;
Densidade: 33;
Dimensões: 78cm de largura x 188cm de comprimento x 18cm de altura. Suporta até 120 kg;
Garantia: 12 meses;

12.110 – DP60 – DEPURADOR PAREDE/ 60CM/ COR INOX/220V

Depurador de parede. Compatível com fogões padrão 04 bocas, de até 60 cm de largura.
Dupla  filtragem,  sendo  filtro  metálico  lavável  e  filtro  de  carvão  ativado.  Feito  em  aço.
Controle  por  botões.  Iluminação  embutida.  Possuir  no  mínimo  3  velocidades.  Potência
mínima de 105 W. Vazão livre mínima de 390 (m3/h). Capacidade de sucção mínima de 280
(m3/h) (IEC). 220 V. Cor branca. Referência: Electrolux DE60X; Suggar DI62IX.

12.111 – DP80 – DEPURADOR PAREDE/ 80CM/ COR INOX/220V

48



Depurador de parede. Compatível com fogões padrão 05/06 bocas, de 61 cm até 90 cm de
largura. Filtro metálico lavável e filtro de carvão ativado. Feito em aço. Controle por botões.
Iluminação embutida. Luz indicadora de funcionamento. Possuir no mínimo 3 velocidades.
Capacidade de sucção mínima de 280 (m3/h)  (IEC).  Vazão livre mínima de 390 (m3/h).
Potência  mínima  de  105  W.  220  V.  Cor  branca.  Referência:  Electrolux  DE80X;  Suggar
DI82IX.

12.112 – BMPB – BASE E MASTRO PORTA BANDEIRAS, PARA TRÊS BANDEIRAS

Base em Madeira maciça de alta resistência, revestida em laminado na Cor Mogno, 
acabamento com canopla Cromada, acompanha sapata de aço inox que facilita o 
nivelamento e protege do contato diretamente com o solo. Encaixe para mastro com 
espessura de 28 mm. Medidas 24 cm X 16 cm x 46 cm (L x A x C). Mastro em alumínio com 
Diâmetro de 28 mm. Lança com 25 cm de altura, cromada na cor prata, Acompanha também
02 (duas) presilhas de aço inox para fixação da bandeira. Altura aproximada do mastro com 
lança: 2,20 m.
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12.113 – BBR – BANDEIRA DO BRASIL

12.114 – BGO – BANDEIRA DO ESTADO DE GOIÁS

12.115 – BMU – BANDEIRA DO MUNICÍPIO (A ESCOLHER)

As Bandeiras do Brasil, do Estado de Goiás e do Município (a ser definido no envio da Ordem de
Fornecimento de Bens), deverão ser confeccionadas em Tecido Duraflag, 100% Polyester, compostas
de fios de alta resistência, gramatura 130 em tecido com semibrilho. Bandeiras com acabamento
reforçado com costura em barra dupla, linha de algodão ou linha de nylon com proteção UV. Modo
de impressão em alta resolução 100% digital  através do processo de impressão têxtil  direta com
fixação da tinta a 230 graus. Dimensões das bandeiras: 2 panos 0,90 m x 1,28 m (A x L). Obs.: As
bandeiras deverão seguir, obrigatoriamente, as normas de confecção de bandeiras, de acordo com
as Leis Federais nº 5700 e 8421.

. 

ITEM 12.116 – SFTV – SUPORTE UNIVERSAL FIXO PARA TV LCD/LED/PLASMA 14” A 84”

Características gerais:
Peso suportado: 100kg;
Tamanho indicado: 14” a 84”;
Material: aço carbono,
Acompanha: buchas e parafusos;
Indicado para: monitor LCD; TVs LCD, LED e PLASMA;
Dimensões aproximadas (LxAxP)= 18 x14 x 4.5cm;
Tipo de suporte: fixo;
Forma de instalação: parede;
Padrão de fixação: universal;
Distancia da parede: máx. 35mm;
Garantia: 3 anos

FOTO REFERENCIAL
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ITEM 12.117 – SATV – SUPORTE UNIVERSAL ARTICULADO PARA TV LCD/LED/PLASMA  DE  23”A 55”

Características gerais:
Peso suportado: #40kg;
Tamanho indicado: 23” a 55”;
Material:  ALUMÍNIO
Acompanha: buchas e parafusos próprios;
Indicado para: monitor LCD; TVs LCD, LED e PLASMA;
Tipo de suporte: ARTICULADO
Forma de instalação: parede;
Padrão de fixação: universal;
Distancia da parede: máx. 63mm;
Inclinação: 16°
Cor: PRETO
GARANTIA: 60 MESES
Imagem ilustrativa

ITEM 12.118 – BIB25 – BEBEDOURO INDUSTRIAL BANCADA 25 LITROS

DIMENSÕES APROXIMADAS: 46 x 34 x 73 cm (C x L x A)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Dimensões: 46 x 34 x 73 cm (C x L x A)
Atende: 80 pessoas/hora (copo de 250 ml)
Gabinete em aço Inox 430 brilhante.
Aparador de água frontal inox com dreno.
Serpentina interna em aço inox 304 com contato direto na água (Água gelada mais rápida em me-
nos tempo).
Reservatório em PP (Polipropileno - Material ideal para o armazenamento de água potável).
Isolado termicamente em EPS.
Refrigeração por compressor - Unidade condensadora com Gás R 134 ecológico.
Regulagem de temperatura através de termostato (mínimo 4 níveis).
Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe III na eficiência de retenção de partículas. Vida útil 
para a próxima troca do filtro: 4.000 litros ou 6 meses.
Capacidade do reservatório: 25 litros.
Pressão ideal de entrada de água: Máx.: 200 kPa / Mín.: 29 kPa (OBS: pode haver necessidade de ins-
talação de válvula reguladora de pressão – incluída).
Tensão: 220 V- / Potência: 350W para 220V / Consumo/mês: 20kWh para 220V.
Tomada 3 pinos (2Pinos + 01 Terra) conforme norma ABNT/NBR/603351.
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* Garantia: 12 meses.
* Certificado pelo INMETRO.

Imagem ilustrativa
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