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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.



CADERNO INOVAJUS

ITEM 5.2 – AB800X600 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS/ 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA /
COR TRANCOSO/ (Uso geral)

Dimensões referenciais:
Largura:                    800mm
Profundidade:          600mm
Altura:                       740mm

Tampo:
Com formato retangular,  em  MDP de 25mm de espessura para  TODOS os armários,
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na COR TRANCOSO. (conforme código)
O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas.
O  tampo  deve  conter  em  sua  parte  inferior  porcas  metálicas  para  receber  os
parafusos para fixação do mesmo à estrutura.

Portas de abrir:
Em  MDP de 18mm de espessura.  Revestimento em ambas as partes  com laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na COR TRANCOSO.
Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar, niquelada, proporcionando abertura das
portas entre 150 ° a 270ºC.
OBS: Cada porta deverá conter mín.: 2 dobradiças - armário baixo 
Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado
130mm, localizado na parte superior da porta.
Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180.
Sistema de  haste  e  ganchos  tipo Cremona,  com fechamento simultânea na  parte
inferior e superior, para perfeito travamento.

Laterais:
Em MDP de 18mm.  
Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado
com 0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO,

Fundo:
Em  MDP de 18mm de espessura.  Revestimento em ambas as partes  com laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na COR TRANCOSO.

Prateleira:
01 Regulável para armários baixos (18mm),
Em MDP de 18mm, revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa
pressão  texturizado  com  0,3mm  de  espessura,  na  COR  TRANCOSO.  Regulável
internamente de 25 a 25mm, aproximadamente, em várias posições.   Fixada através de
4  pinos  do  tipo  Zamak ou  similar,  niquelado,  encaixados  nas  laterais  e  parte  inferior
daprateleiras oferecendo perfeito travamento.

Base:
Em  MDP de 18mm de espessura.  Revestimento em ambas as  partes  com laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO.



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.  50mm diâmetro na parte de
contato com piso e 35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:
Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com 2,5mm de espessura em todo o
contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm 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.  

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.

Imagem ilustrativa

ITEM  8.9  –  CGTE –  CADEIRA  GIRATÓRIA  OPERACIONAL  ESPECÍFICA,  COM
BRAÇOS E REGULÁVEIS /EM TELA, COR BRANCO/CINZA. (LOCAL ESPECÍFICO)

Encosto:

A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia
termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm.
Essa  estrutura,  em uma  única  peça,  também deverá  ser  responsável  por  receber  o
mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base, e capa de acabamento
com, no máximo 12 mm de largura, sem função estrutural, na base inferior do encosto. A
superfície de revestimento deve ser produzida em tela de formada por composto de 75%
PVC  e  25  %  poliéster,  com  gramatura  podendo  variar  entre  550  e  600  g/m²,  com
espessura mínima de 1,10 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a
sensação de aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração. A tela deve ser
fixada  a  uma  estrutura  auxiliar,  e  não  aparente,  fabricada  em  resina  de  engenharia
termoplástica injetada de alta resistência mecânica,  que deverá ser encaixada,  sem a
utilização de parafusos, na estrutura principal.  Deve possibilitar o ajuste para a região
lombar do usuário, através de um apoio de, aproximadamente, 95 mm de altura e 430 mm



de largura, que deve ser fabricado em material termoplástico injetado com regulagem de
altura,  montado  na  estrutura  do  encosto  através  de  encaixe,  sem  a  utilização  de
parafusos. Essa peça deverá deslizar por acionamento através de duas guias laterais,
com 10 mm de altura, no mínimo. O encosto deverá ser fixado diretamente na estrutura
do mecanismo responsável por sua inclinação. COR BRANCO
Medidas aproximadas:
Extensão vertical 660 mm, altura da tela 550 mm e largura de 480 mm.

Assento:
A estrutura  interna  deverá  ser  produzida  em resina  termoplástica  injetada  e  moldada
anatomicamente. A almofada deverá ser produzida em espuma de poliuretano flexível,
isenta de CFC, alta resiliência,  alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de
alongamento  e  ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação  permanente,  com
densidade de 45 a 55 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura aproximada da
borda frontal de 65 mm e interna de 45 a 55 mm. O contra assento deverá ter capa de
acabamento  injetada  em polipropileno  texturizado  ou  ABS.  O  assento  deverá  possuir
regulagem de  profundidade  com  curso  de,  no  mínimo,  50  mm e  até  6  posições  de
bloqueio com acionamento através de dispositivo em forma de botão localizado sob o
assento.  O  assento  deve  ser  revestido  com resina  poli  vinílica  fabricada  a  partir  de
polímeros, PVC, com gramatura aproximada de 600 g/m² e com espessura mínima de
0,90 mm, com costura em todo contorno superior/ COR CINZA.
Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 490 mm.

Apoia-braços:
Deverá  ter  dois  apoia-braços  com  possibilidade  de  regulagem  da  altura,  largura,
profundidade  e  angulação.  Superfície  de  contato  com  os  braços  do  usuário  em
poliuretano  integral  skin  e  corpo  injetado  em resina  termoplástica  ou alumínio  polido.
Regulagem de altura com travamento em até 10 posições, por sistema de manopla com
deslizamento vertical ou botão de pressão. Regulagem de largura entre os braços com
sistema  acionável  sob  o  assento,  com curso  aproximado  de  60  mm.  Regulagem  de
profundidade.  Regulagem angular e rotação deverá se dar  em seu próprio eixo (360º
graus),  com  até  10  posições  de  fixação.  A estrutura  deve  ser  produzida  em  resina
termoplástica injetada.
Medidas  aproximadas:  220 mm de comprimento,  105  mm de largura e 20 mm de
espessura.

Mecanismos:
O mecanismo deverá ser produzido com corpo injetado sob pressão em liga de alumínio e
placa superior produzida com polímeros, ou em aço estampado com no mínimo 2 mm de
espessura, chapa de aço para fixação do encosto com 4 mm de espessura mínima, e
placa do assento com 3 mm de espessura mínima, e capa de acabamento em resina
termoplástica injetada. A regulagem de altura do assento deverá ser acionada através de
alavanca instalada no mecanismo, localizada abaixo do assento. Uma alavanca deve ser
instalada e localizada sob o assento, para acionamento do sistema de regulagem da livre
flutuação sincronizada do encosto e assento, em uma proporção de 2:1, respectivamente,
com possibilidade de fixação em até 4 posições diferentes. A tensão da inclinação deverá
se  ajustar  automaticamente  ao  peso  do  usuário,  sem  a  necessidade  de  ajustes  por
alavancas,  botões ou manípulos.  Deverá oferecer sistema anti-impacto,  que impeça o
choque do encosto com o usuário quando houver o desbloqueio do sistema.

Conjunto da Base:



A regulagem de altura do assento deverá se dar através de uma alavanca fabricada em
poliamida  6  ou  aço,  localizada  sob  o  assento.  Deverá  possuir  coluna  giratória  com
regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada
em tubo de aço de 50 mm e, no mínimo, 1,50 mm de espessura da parede. A bucha guia
para o pistão deverá ser injetada em resina de engenharia, poliacetal, de alta resistência
ao  desgaste  e  calibrada  com  de  precisão  máxima  de  0,03  mm,  medindo
aproximadamente  70  mm  de  comprimento,  que  proporcione  guia  adequada  para  o
perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a
gás para regulagem de altura fixados ao tubo central, em conformidade com a norma DIN
EN 16955 classe 4. O movimento de rotação da coluna deverá se dar sobre rolamento de
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito,
suavizando o movimento de rotação. Deverá ter um sistema preciso de acoplamento ao
mecanismo e a base, através de cone morse. A base deverá ser produzida com 5 patas e
ser fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra
de vidro, ou em alumínio injetado. Possuir alojamento para engate do rodízio no diâmetro
de  11  mm  que  dispense  o  uso  de  buchas  de  fixação.  Possuir  sistema  preciso  de
acoplamento na coluna central através de cone morse. Nesse cone deverá ser colocado
um  anel  metálico  com  diâmetro  externo  de,  aproximadamente,  57  mm  e  3  mm  de
espessura. Os rodízios devem ser duplos, ter rodas com 65 mm de diâmetro que sejam
injetadas em resina de engenharia com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto.
O eixo vertical deverá ser de aço trefilado 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11 mm e
eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical deverá ser dotado de
anel elástico em aço, que possibilite acoplamento à base.

Pintura:
As peças metálicas, com exceção das produzidas em alumínio, deverão ter acabamento
em pintura eletrostática realizado por processo automatizado em tinta pó, revestindo com
película  de aproximadamente 60  mícrons  com propriedades de  resistência  a  agentes
químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de nanotecnologia
utilizando fluorzircônio, que garanta grande resistência mecânica.
OBS.: Variação máxima aceitável de 5% em todas as medidas, para mais ou para menos.

Imagem ilustrativa

ITEM 10.16 – S1GE - SOFÁ DE 01 (UM) LUGAR GRANDE/ ESPECÍFICO/ COM BRAÇOS / VINIL
/COR À DEFINIR- (INOVAJUS).



    
DIMENSÕES REFERENCIAIS MÍNIMAS DO SOFÁ: (LXPXH)  
900 X 1100  X 780MM
LARGURA DOS  BRAÇOS  NO  MÍNIMO  :130MM /  ESPESSURA DO  ENCOSTO  -
MÍNIMO: 100MM

Estruturas:  
Estrutura interna em madeira maciça imunizada (procedimento ecologicamente correto),
espessura de 24 mm. Reforços interno nas laterais de forma a travar todo o conjunto.
Fixação feita através de parafusos e cola específica.

Assesto:  
Na parte inferior do assento são utilizadas 2 barras de aço 40 mm x 20 mm para auxiliar
na sustentação do produto.  Assento com almofada removível,  revestida em ambas as
faces. Revestimento em Vinil Plus, composto com forro de jérsei misto poliéster e algodão
recoberto por resina de poliestireno e pvc.

Braços:
Braços confeccionados em madeira maciça de 25 mm de espessura, com 150 mm de
largura, sendo que na parte inferior dos braços e na parte superior, deve ser utilizada uma
madeira maciça inteiriça de 24 mm, que cobre toda a parte inferior e superior dos braços,
não sendo admitido o uso da madeira somente no apoio de fixação dos pés para se
garantir  uma maior  resistência do produto.  As laterais  internas e externas dos braços
devem ter  o  fechamento por  compensado multilaminado.  Todo o braço da poltrona  é
revestido em espuma de poliuretano, com espessura de 10 mm nas laterais e 30 mm na
parte superior de apoio do braço. Estofados com espuma de poliuretano moldada, com
densidade média de 33 kg/m3,  encosto com espessura média de 80 mm, com bordas
arredondadas  recobertos  com manta  acrílica  de  10  mm de  espessura,  assento  com
espessura média de 140 mm, sendo o assento e encosto com percintas elásticas para
melhor anatomia e conforto. Cada braço dotado de dois pés reguláveis, confeccionados
em alumínio com acabamento na parte inferior em polipropileno injetado com altura de
100 mm. Dotado com as seguintes medidas dimensionais (em milímetros): 800 mm de
comprimento  total  por  800  mm de  profundidade  total  e  720  mm de  altura  da  borda

superior do encosto, em relação ao solo.

ITEM 20.9 – TR1.5x2.5– TAPETE RETANGULAR /1500X2500mm

Tapete retangular em fibra sintética (tipo Sisal). Dimensões 1500x 2500 mm
Sugestão de Marca e Modelo: Marca São Carlos/ Modelo NEW BOUCLE/ VULCAN. * 
(modelo já adquirido pelo TJGO).



ITEM 20.27 - EA18 - CONJUNTO DE ESTANTE ALTA COM 18 NICHOS 1976mm

Dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 1976 mm (L x P x H)
 
Dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 1976 mm (L x P x H). Variação máxima de 5%
para mais ou para menos. Estrutura: Estante com 18 nichos de aproximadamente 306 x
306 x 360 mm cada. A estrutura deve ser produzida em tubos de aço SAE 1006/1010 de
20 x 20 mm com parede mínima de 1,2 mm, formando quatro colunas verticais externas
de aproximadamente 1980 mm de altura. Esses tubos deverão receber ranhuras onde
serão instaladas as travessas horizontais por encaixe e solda. As quatro colunas verticais
centrais deverão medir aproximadamente 1945 mm de altura, e com ranhuras onde serão
instaladas  as  travessas  horizontais  por  encaixe  e  solda.  Deve  ter  quatro  travessas
horizontais inferiores e quatro superiores, medindo 970 mm de comprimento. Esses tubos
deverão receber ranhuras onde serão instaladas as colunas verticais por encaixe e solda.
Devem ser instaladas no sentido horizontal dez travessas de ligação centrais com tubos
de  970  mm  de  comprimento.  Esses  tubos  deverão  receber  ranhuras  onde  serão
instaladas  as  colunas  centrais por  encaixe  e  solda.  Vinte  e  oito  travessas de  ligação
interna com medida aproximada de 370 mm de comprimento. Essas travessas deverão
ser encaixadas por dispositivo de 5 x 5 mm e solda nas colunas verticais. Todas as partes
metálicas  que  compõem  a  estrutura  deverão  ser  submetidas  a  um  pré-tratamento
superficial  com  solução  de  fosfato  orgânico  por  imersão,  posteriormente  devem  ser
pintadas através de aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fosca, com
até 70 mícrons de espessura, atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do
sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e
conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Devem ser instaladas: Três
bandejas de aproximadamente 665 x 355 x 100 mm (L x P x A). A base e as laterais
devem  ser  produzidas  em  MDP  de  15  mm  de  espessura,  revestidos  em  laminado
melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm
de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar através de
parafusos minifix. Três cubos frontais de aproximadamente 302 x 415 x 302 mm (L x P x
A). A base, duas laterais, fundo e tampo superior devem ser produzidas em MDP de 15
mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas
protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com adesivo hot
melt.  A  montagem  deve  se  dar  através  de  parafusos  minifix.  Um  cubo  lateral  de
aproximadamente 665 x 355 x 302 mm (L x P x A). A base, duas laterais, fundo e tampo



superior devem ser produzidas em MDP de 15 mm de espessura, revestidos em laminado
melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm
de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar através de
parafusos minifix. Um cubo lateral vazado de aproximadamente 665 x 355 x 302 mm (L x
P x A). A base, duas laterais, fundo e tampo superior devem ser produzidas em MDP de
15 mm de espessura,  revestidos em laminado melamínico de baixa pressão,  com as
bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com
adesivo hot melt. A montagem deve se dar através de parafusos minifix. Três prateleiras
de aproximadamente 302 x 415 x 15 mm (L x P x A). Devem ser produzidas em MDP de
15 mm de espessura,  revestidos em laminado melamínico de baixa pressão,  com as
bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com
adesivo hot melt

 Imagens ilustrativas

ITEM 20.28 – EA09 - CONJUNTO DE ESTANTE ALTA COM 09 NICHOS - 988mm

Dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 988 mm (L x P x H)

Dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 988 mm (L x P x H). Variação máxima de 5%, para
mais ou para menos. Estrutura: Estante com 09 nichos de aproximadamente 306 x 306 x
360 mm cada. A estrutura deve ser produzida em tubos de aço SAE 1006/1010 de 20 x 20
mm com parede  mínima  de  1,2  mm,  formando  quatro  colunas  verticais  externas  de
aproximadamente 1980 mm de altura. Esses tubos deverão receber ranhuras onde serão
instaladas  as  travessas  horizontais  por  encaixe  e  solda.  As  quatro  colunas  verticais
centrais deverão medir aproximadamente 1945 mm de altura, e com ranhuras onde serão
instaladas  as  travessas  horizontais  por  encaixe  e  solda.  Deve  ter  quatro  travessas
horizontais inferiores e quatro superiores, medindo 970 mm de comprimento. Esses tubos
deverão receber ranhuras onde serão instaladas as colunas verticais por encaixe e solda.
Devem ser instaladas no sentido horizontal dez travessas de ligação centrais com tubos
de  970  mm  de  comprimento.  Esses  tubos  deverão  receber  ranhuras  onde  serão
instaladas  as  colunas  centrais por  encaixe  e  solda.  Vinte  e  oito  travessas de  ligação
interna com medida aproximada de 370 mm de comprimento. Essas travessas deverão
ser encaixadas por dispositivo de 5 x 5 mm e solda nas colunas verticais. Todas as partes
metálicas  que  compõem  a  estrutura  deverão  ser  submetidas  a  um  pré-tratamento
superficial  com  solução  de  fosfato  orgânico  por  imersão,  posteriormente  devem  ser
pintadas através de aplicação eletrostática de tinta hibrida (epóxi e poliéster) fosca, com
até 70 mícrons de espessura, atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do



sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e
conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014  – versão  corrigida.  Devem ser  instaladas:
Duas bandejas de aproximadamente 665 x 355 x 100 mm (L x P x A). A base e as laterais
devem  ser  produzidas  em  MDP  de  15  mm  de  espessura,  revestidos  em  laminado
melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm
de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar através de
parafusos minifix. Dois cubos frontais de aproximadamente 302 x 415 x 302 mm (L x P x
A). A base, duas laterais, fundo e tampo superior devem ser produzidas em MDP de 15
mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas
protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com adesivo hot
melt. A montagem deve se dar através de parafusos minifix. Um cubo lateral vazado de
aproximadamente 665 x 355 x 302 mm (L x P x A). A base, duas laterais, fundo e tampo
superior devem ser produzidas em MDP de 15 mm de espessura, revestidos em laminado
melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm
de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar através de
parafusos minifix. Duas prateleiras de aproximadamente 302 x 415 x 15 mm (L x P x A).
Devem  ser  produzidas  em  MDP de  15  mm  de  espessura,  revestidos  em  laminado
melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm
de espessura mínima coladas com adesivo hot melt
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