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1 

APOIO PARA OS PÉS: com movimento da plataforma rotacional; 
material: plataforma em metal; mínimo de três níveis de altura em 
relação a plataforma de apoio: aproximadamente 6cm, 8cm e 10cm 
(variação +/- 2cm), e facilmente manobradas; dimensões aproximadas 
da plataforma: 35cm x 26cm (variação +/- 2cm) x 2,5cm (variação +/- 
0,5cm); cor preta ou cinza. Garantia de 12 (doze) meses com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 69,90 

2 

BANCO DE PLÁSTICO em polipropileno, com 4 (quatro) pés, cor 
branca, monobloco, resistente, quadrado, empilhável. Dimensões 
aproximadas (comprimento x largura x altura) 370x370x470mm 
(variação +/- 20mm). Deve suportar peso de no mínimo 100kg. 
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 31,90 

3 

CARRINHO TUBULAR: para transportar carga pesada; estrutura em 
aço galvanizado com pintura eletrostática; dimensões mínimas de: 60 
cm largura X 50 cm comprimento X 130 cm altura; com no mínimo 2 
(duas) rodas pneumáticas de no mínimo 3,25 x 8” (pneu e câmara); 
capacidade mínima de carga: 300 kg. Garantia de 2 (dois) anos com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 313,04 

4 

CARRINHO EXTRA TRIPLEX: com bandeja, sistemas de no mínimo 4 
(quatro) rodas giratórias de 3” (três polegadas) que facilitam os 
deslocamentos em locais restritos e corredores, estrutura em 
alumínio anodizado. Carrinho produzido em polipropileno, com 3 
(três) parateleiras de superfície lisa que suportem capacidade de até 
45 kg em cada uma delas, alças em polietileno para facilitar o 
transporte em qualquer direção, dimensões mínimas do material após 
a montagem: 97 cm (altura) x 54 cm (largura) x 107 cm (comprimento) 
e 30cm entre as bandeijas. Cor branca ou bege. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 308,28 

5 

CARRINHO ARMAZÉM: carrinho para transporte de carga, com no 
mínimo 3 (três) rodas de cada lado (total mínimo: 6 rodas) para 
facilitar subir e descer degraus, estrutura em alumínio, suporte 
metálico nas rodas, aro em material plástico, roda maciça em 
borracha de 1.5 a 6”. Medidas aproximadas do carrinho: 59 cm de 
comprimento x 51 cm de largura x 118 cm de altura (variação +/- 5 
cm), com base de aproximadamente 20 cm comprimento x 30 cm de 
largura (variação +/- 3 cm). Capacidade de carga: no mínimo 150 kg. O 
prazo mínimo de garantia dos itens será de 2 (dois) anos, com vigência 
a partir da data de recebimento definitivo dos itens.  CATMAT 292901. 

 un  R$ 637,50 

6 

CARRINHO MALEIRO: carrinho dobrável de transportar processos 
confeccionado em aço galvanizado ou ferro tubular com tratamento 
anti corrosivo, formato “L”; com suporte nivelador; mínimo 2 (duas) 
rodas; capacidade de carga: mínimo 100 kg; puxador ajustável em 
níveis; com no mínimo 2 (dois) elásticos de segurança de no mínimo 
1,50 m; Dimensões mínimas do carrinho aberto: 90 cm altura x 30 cm 

 un  R$ 468,71 
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largura x 45 cm profundidade.O prazo mínimo de garantia dos itens 
será de 2 (dois) anos, com vigência a partir da data de recebimento 
definitivo dos itens CATMAT 150383 

7 

CARRINHO PLATAFORMA: estrutura metálica; assoalho em chapa de 
aço, uma aba, com capacidade mínima para 300 kg, medidas mínimas 
de 110 x 60 x 90 cm, provido de no mínimo 4 (quatro) rodízios 
giratórios reforçados: 2 fixos e 2 giratórios com freio; puxador em 
tubo de aço, acabamento em pintura epóxi cinza eletrostática, rodas 
em pvc resistente com rolamentos blindados. Com proteção lateral 
emborrachada para uso em elevadores. Garantia de 2 (dois) anos com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 594,96 

8 

CARRINHO SUPERMERCADO: aramado em aço galvanizado; com cesto 
duplo; capacidade mínima: 90 (noventa) litros; acabamento 
galvanizado; medidas mínimas de: 70 cm altura x 40 cm largura x 90 
cm profundidade; rodas traseiras: rodízios fixos entre 4" e 6"; rodas 
dianteiras: rodízios giratórios entre 4" e 6"; material das rodas: 
polipropileno com rolamentos blindados. Proteção lateral 
emborrachada para uso em elevadores. Garantia de 2 (dois) anos com 
substituição dos materiais defeituosos 

 un  R$ 437,48 

9 

COFRE fabricado em chapas de aço, com divisão interna; resistente a 
fogo e produtos corrosivos; blindado; com 1 (uma) porta inteiriça em 
chapa de aço bitola grossa reforçada internamente com forramento; 
com travas de segurança, segredo e fechadura de alta precisão; 
dimensões externas mínimas: 90x40x40 cm (AxLxP); cor neutra. 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 1.250,00 

10 

ESCADA COM 10 (DEZ) DEGRAUS planos para apoio dos pés; estrutura 
e degraus em alumínio; degraus antiderrapantes; pés e ponteiras de 
plástico; capacidade mínima: 120 kg; sistema de articulação para abrir 
e fechar; sapatas antiderrapantes; altura mínima: 2,90 m (fechada). 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 539,14 

11 

ESCADA COM 5 (CINCO) DEGRAUS planos para apoio dos pés; 
estrutura e degraus em alumínio; degraus antiderrapantes; pés e 
ponteiras de plástico; capacidade mínima: 120 kg; sistema de 
articulação para abrir e fechar; sapatas antiderrapantes; altura 
mínima: 1,60 m (fechada). Garantia de 2 (dois) anos com substituição 
dos materiais defeituosos 

 un  R$ 93,72 

12 

ESCADA COM NO MÍNIMO 18 (DEZOITO) DEGRAUS planos para apoio 
dos pés; estrutura e degraus em alumínio ou metal inoxidável similar; 
degraus antiderrapantes; capacidade mínima: 120 kg; extensível, com 
travas de segurança e sapatas antiderrapantes; altura mínima: 5,50 m. 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 510,06 

13 

ESCADA PLATAFORMA: trepadeira móvel, com no mínimo 4 (quatro) 
rodízios, sendo no mínimo 2 (dois) giratórios com freio de dupla ação 
e no mínimo 2 (dois) fixos; estrutura e degraus em alumínio ou metal 
inoxidável similar; degraus antiderrapantes em plataforma; 

 un  R$ 2.900,21 
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capacidade mínima: 120 kg; altura útil mínima: 2,00 m (da base até a 
plataforma); com corrimão direito, esquerdo e frontal (no formato de 
U). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais 
defeituosos. 

14 

GUILHOTINA PARA PAPEL: nas dimensões mínimas de 40 cm X 24 cm; 
confeccionada com mesa em chapa de aço pintado 
eletrostaticamente; acionada pelo sistema de alavanca manual que 
permite o corte de no mínimo 8 (oito) folhas de papel com gramatura 
de 75 g/m² de forma simultânea; comprimento mínimo do corte: 350 
mm; lâminas em aço inoxidável; serigrafia com escala milimétrica; 
apoio lateral de borracha. Garantia de 2 (dois) anos com substituição 
dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 170,49 

15 

MESA PLÁSTICA RETANGULAR, em polipropileno resistente, com 4 
(quatro) pés independentes e desmontáveis, na cor branca, medindo 
aproximadamente 1.400 mm de comprimento, 850 mm de largura, 
750 mm de altura (variação +/- 50 mm). Garantia de 12 (doze) meses 
com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 274,18 

16 

PLAQUETAS METÁLICAS para identificação patrimonial com código de 
barras, feitas em alumínio anodizado flexível e bordas arredondadas; 
impressão por fotoanodização selada/fosqueada; impressos: “ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO” - “PODER JUDICIÁRIO” centralizado na parte 
superior; numeradas em algarismo arábico, com numeração 
seqüencial que será informada posteriormente; código de barras, 
numeração e a palavra “PATRIMÔNIO” impressos na parte inferior; 
resistente a álcool, thinner, querosene e outros produtos químicos; 
suporte a incidência de radiação UV, altas e baixas temperaturas, sem 
perder as informações impressas; alta definição de gravação dos 
caracteres impressos; forma de aplicação: auto-adesiva (adesivo 
super-resistente de alta qualidade e alto poder de fixação); alumínio 
com no mínimo 1 mm de espessura; dimensões das plaquetas: 5 cm x 
2 cm (variação +/- 1 mm). O produto deve garantir a visibilidade dos 
dados impressos e leitura do código de barra em condições normais 
por no mínimo 20 (vinte) anos. Todos os dados impressos na cor 
preta, em fonte Arial, tamanho mínimo 12. Garantia de 2 (dois) anos 
com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 0,49 

17 

QUADRO BRANCO: para pincel; com moldura em alumínio; com 
sistema de fixação; com suporte (aparador) para apagador e pincel; 
com fundo em aglomerado; revestido em fórmica branca; superfície 
impermeável; medidas 1,20 x 0,90 m (variação +/- 5 cm). Garantia de 
12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 115,32 

18 

QUADRO DE AVISO COM FUNDO EM CORTIÇA; com moldura em 
alumínio; com sistema de fixação; medidas 1,20 x 0,90 m (variação +/- 
5 cm); cortiça com espessura mínima de 1 cm. Garantia de 12 (doze) 
meses com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 119,90 

19 SUPORTE DE PAREDE COMPATÍVEL COM TV LED DE NO MÍNIMO 46”  un  R$ 175,90 
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(quarenta e seis polegadas), permitindo a inclinação de no mínimo 15° 
(quinze graus); estrutura em metal resistente pintado na cor preta. 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

20 

SUPORTE COM MASTROS PARA BANDEIRAS: base móvel em madeira 
envernizada na cor caramelo para fixar 3 (três) mastros; com 3 (três) 
mastros para bandeiras, torneados com a mesma madeira 
envernizada na cor caramelo, com perfeito encaixe na base móvel; 
mastros com altura mínima de 1,80 m e diâmetro mínimo de 5 cm. 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 419,98 

21 

TAPETE TIPO CAPACHO, personalizado em fibra de vinil; com borda; 
personalização feita sem colagem e sem pintura; com no mínimo 10 
mm de espessura; borracha antiderrapante; resistente a água; de fácil 
manutenção e limpeza. As cores da fibra de vinil e as personalizações 
(textos) serão informadas no momento dos pedidos, conforme 
padronização de cada unidade judiciária. Garantia de 12 (doze) meses 
com substituição dos materiais defeituosos. 

 m²  R$ 190,79 

 


