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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 
 

- PROPOSTA – 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0002569-90.2018.6.07.8100 

 
Razão Social: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
CNPJ: 21.306.287/0001-52 
Endereço: RUA VEREADOR DÉCIO DE PAULA Nº 101 – BAIRRO PLANALTO – CIDADE 
FORMIGA – UF: MG CEP: 35.570-000   
Telefone: (37) 3329-1000/ (61) 3248-3956 
E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br / brasilia@tecno2000.com.br 
 

LOTE 1 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
(UNIDADE) 

VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1 ARMÁRIO BAIXO 
FECHADO 
MARCA/MODELO: 
TECNO2000/BREMEN 
Código: CB 2400 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

30 R$ 450,00 R$ 13.500,00 

2 ARMÁRIO ALTO FECHADO 
MARCA/MODELO: 
TECNO2000/BREMEN 
CÓDIGO: CB 2400 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

30 R$ 670,00 R$ 20.100,00 

3 MESA DE REUNIÃO 
MARCA/MODELO: 
TECNO2000/BREMEN 
CÓDIGO: CB 2300 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

20 R$ 450,00 R$ 9.000,00 

4 MESA ANGULAR 
MARCA/MODELO: 
TECNO2000/BREMEN 
CÓDIGO: CB 2050 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

20 R$ 690,00 R$ 13.800,00 

5 GAVETEIRO 
MARCA/MODELO: 
TECNO2000/BREMEN 
CÓDIGO: CB 2175V 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

50 R$ 430,00 R$ 21.500,00 

VALOR TOTAL (R$) – LOTE 1 R$ 77.900,00 

VALOR TOTAL: SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS. 
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ESPECIFICAÇÕES 

ITEM 1 – Armário Baixo Fechado    
Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de  espessura cor marfim em ambas 
as faces. O tampo é  encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Portas: 
Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de   espessura cor marfim em ambas as 
faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 
dobradiças (cada   porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a   
fechadura travamento simultânea Cremona.   Puxadores: Confeccionados em alumínio 
tipo alça.   Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP   18 revestida em 
ambas as partes em laminado melaminico   na cor preta. Regulagem de altura de cinco 
em cinco cm,   sustentada por pinos em aço.   São encabeçadas através de fita de 
bordo 1 mm de   espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com   adesivo Hot 
Melt, suas arestas recebem acabamento com   raio ergonômico de 1mm.   Corpo: em 
MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas   as faces em laminado melaminico na 
cor preta,   encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura   produzida em 
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com 
raio ergonômico de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos,   cavilhas 
pinus, parafuso haste minifix em aço.   Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 
mm de   espessura cor marfim em ambas as faces em laminado   melaminico na cor 
preta. O tampo é encabeçado através de   fita de bordo 2,5mm de espessura produzida 
em   Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas   recebem acabamento 
com raio ergonômico de 2,5mm,   seguindo normas ABNT   Requadro metálico: 
Produzidos com tubo de aço SAE   1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo   
processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor   preta, sapatas 
niveladoras de altura.   Medidas:800 x 480 x 740 mm       
 
ITEM 2 – Armário alto fechado    
Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em 
ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Portas: 
Confeccionadas em chapas de MDF 18 mm de   espessura cor marfim em ambas as 
faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 
dobradiças (cada   porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a   
fechadura travamento simultâneo cremona.   Puxadores: Confeccionados em alumínio 
tipo alça.   Prateleira: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP   18 revestida em 
ambas as partes em laminado melaminico   na cor preta. Regulagem de altura de cinco 
em cinco cm,   sustentada por pinos em aço.   São encabeçadas através de fita de 
bordo 1 mm de   espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com   adesivo Hot 
Melt, suas arestas recebem acabamento com   raio ergonômico de 1mm.   Corpo: em 
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MDF 18 mm espessura revestidos em ambas as   faces em laminado melaminico 
marfim,   encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura   produzida em 
poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com 
raio ergonômico de   1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos,   cavilhas 
pinus, parafuso haste minifix em aço.   Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 
mm de   espessura cor marfim em ambas as faces revestido em laminado melaminico 
na cor preta. O tampo é encabeçado   através de fita de bordo 2,5mm de espessura 
produzida em   Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas   recebem 
acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,   seguindo normas ABNT.   Requadro 
metálico: Produzidos com tubo de aço SAE   1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, 
solda pelo   processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor   preta, 
sapatas niveladoras de altura.   Medidas: 1600x 800 x 480   
     
ITEM 3 – Mesa de reunião redonda    
Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em 
ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Estrutura: 
Tubo central confeccionado em aço com 60 mm   de diâmetro, parte superior em 
chapas de aço medindo 20 x   30 mm para fixação ao tampo, tendo em sua parte 
inferior   05 hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço   ¼ acabamento 
polipropileno injetada. Medindo: 1200   diâmetros x 740 mm altura.      
 
ITEM 4 – Mesa Angular    
Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em 
ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao 
corpo (laterais e   travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60   x 40 x 
1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata   e ao tampo por parafusos 3,5 x 
20 recebe pintura epóxi na   cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro.   
Painel Frontal: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm   de espessura cor preta em 
ambas as faces, encabeçado   através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida 
em   Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas   recebem acabamento 
com raio ergonômico de 2,5mm,   seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita 
de   bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno,   aplicadas com adesivo Hot 
Melt, suas arestas recebem   acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as   
laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix.   Pé Central: Confeccionado 
com tubo de aço, dimensões 60   x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento   
anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura   eletrostática, tinta epóxi 
texturizada, sapata regulável de   altura de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical 
interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa.   Pés Laterais 
Direita/Esquerda: Confeccionadas em   chapas de aço, sendo a base superior para 
fixação do   tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos   para fixação do 
tampo, soldadas a estrutura vertical   confeccionada em chapas de aço estampadas e 
dobradas   670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão   interno por 
chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão   interno recorte inferior e superior para 
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passagem de fiação   entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida   em 
chapa de aço dobrada com 540 mm de comprimento x   60 mm de largura com 
espessura de 1,90repuxada em   diagonal, dispensa uso de ponteiras, pintura 
eletrostática,   tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C   Medidas: 
1400x1400x600x730mm.    
 
ITEM 5 – Gaveteiro volante 4 gavetas    
Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em 
ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Frentes 
Gaveta: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm   de espessura cor marfim em 
ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Puxadores: 
Confeccionados em alumínio tipo alça.   Gavetas: Internamente confeccionadas em 
chapas de MDF   15 mm de espessura em ambas as faces. O tampo é   encabeçado 
através de fita de bordo 1mm de espessura   produzida em Poliestireno, aplicadas com 
adesivo Hot Melt,   possui travamento total das gavetas, sendo a primeira   dotada de 
fechadura com duas chaves, principal e reserva   escamoteáveis (dobráveis) 
acabamento zincado com capa   plástica.   Corpo: em MDF 18 mm espessura, 
acabamento em ambas   as faces em laminado melaminico na cor preta,   encabeçados 
através de fita de bordo 1 mm de espessura   produzida em poliestireno, aplicadas com 
adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   1mm. 
Montagem efetuada com acessório fornecidos,  cavilhas pinus, parafuso haste minifix 
em aço.   Requadro metálico: Produzidos com tubo de aço SAE  1010/1020 20x20x0,90 
seção quadrada, solda pelo   processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na 
cor   preta, sapatas niveladoras de altura. Medidas: 485 x 600x   740 mm.       
 
DECLARAÇÃO EXPRESSA:  
Nos valores unitários, totais estão incluídos os valores correspondentes a todas as 
despesas necessárias à perfeita entrega/execução do objeto e ao pagamento de todos 
os tributos e encargos decorrentes da contratação a ser celebrada. 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
da sessão pública.  
PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias corridos, contados da emissão da ordem de 
fornecimento a ser emitida pelo gestor do contrato.  
PRAZO DE GARANTIA: 05 (cinco) anos.  

A licitante durante o período de garantia assume e se compromete a cumprir 
diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada indicada, as obrigações 
relacionadas a seguir: 
a) Prestar a assistência técnica, compreendendo reparos e substituições de peças, às 
suas expensas, obrigando-se a colocar os móveis em perfeito estado de uso, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da solicitação efetuada pelo Tribunal; 
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b) Decorrido o prazo mencionado no item anterior, sem o atendimento devido, fica o 
TRE/DF autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da 
CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto 
à garantia dos móveis entregues e sem prejuízo das sanções cabíveis; 
c) Trocar o móvel entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, se os 
defeitos não forem corrigidos a contento, contados a partir da notificação do TRE/DF. 
 
CREDENCIADA INDICADA: 
RAZÃO SOCIAL: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (FILIAL) 
CNPJ: 21.306.287/0003-14 
ENDEREÇO: SHIS QI 11/13 – BLOCO “M” - SALAS 101 à 103  - EDIFÍCIO SOUTH LAKE 
CENTER  
BAIRRO: LAGO SUL              UF: DF            
CEP: 71.625-620 
FONE/FAX: (61) 3248-3956 
E-MAIL: tecno2000@tecno2000.com.br / brasilia@tecno2000.com.br 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 5117 -9 
CONTA CORRENTE No 5184/5 
 
ENDEREÇO EM BRASÍLIA: 
SHIS QI 11/13, BL. M SALAS 101/102/103 
ED. SOUTH LAKE CENTER  
BAIRRO: LAGO SUL              UF: DF            
CEP: 71.625-205 
FONE/FAX: (61)3321-3676/ 3248-3956 
EMAIL: brasilia@tecno2000.com.br 
 

 

Brasília, 15 de março de 2019 

 

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
ANDRÉ PIRES NASCIMENTO 

REPRESENTANTE-LEGAL 
CI: 227.3.226 SSP DF 
CPF: 002.855.491-46 
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