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Ana Letícia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Susan - Officemax [susan@officemax.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 11 de março de 2019 15:04
Para: cpl@tre-df.gov.br
Cc: 'Gustavo Loducca - OfficeMax'
Assunto: [Cpl] DOCS DE HABILITAÇÃO PE. 08/2019 - 1/4 - OFFICE MAX
Anexos: image003.png; HABILITAÇAO.zip; ATT00084.txt

Prezados, boa tarde! 
 
Encaminho anexo documentos de habilitação ref. ao PE. 08/2019 – lote 1 
 
Informo que os anexos serão divididos em 4 e-mail. 
 
Segue parte 1. 
 
Por gentileza, confirmar o recebimento do e-mail. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Susan  
 

Departamento Comercia 
(11)4739-3020   
Whatsapp (11) 96844-3677 
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Clique com o 
botão d ireito 
do mouse 
aqui para 
baixar 
imagens. Para   

Livre de vírus. www.avast.com.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2019 

 

Denominação da Licitante: Office Max Indústria e Comércio de Móveis Eireli – 
FABRICANTE  

Endereço Completo: Rua Pedro Genovês, 400 – Vila Suissa – Mogi  das Cruzes/SP 

CEP: 08810-280 

CNPJ nº 09.258.263/0001-70  

IE: 454.333.580.110 

Fone: (11) 4739-3020 

 

E-mail: susan@officemax.com.br /officemax@officemax.com.br / 
gustavo@officemax.com.br 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
CONDIÇÕES: 

  
. 
Prazo Validade da Proposta: 60 dias (Conforme edital)  
Garantia e assistência técnica: 5 anos (Conforme edital) 
 
 
Declaro, sob as penas da Lei, de que nos preços apresentados estão incluídos todos os 
acessórios, custos operacionais e os tributos eventualmente devidos, bem como as demais 
despesas diretas e indiretas, inclusive transporte,  taxas  de  fretes  e  similares,  não  cabendo  
a  municipalidade  nenhum custo adicional  
 
Declaração, sob as penas da Lei,  de  que  os  produtos  ofertados  atendem  às  
especificações constantes do Edital. 
 
Procedência: Nacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:officemax@officemax.com.br
mailto:susan@officemax.com.br
mailto:officemax@officemax.com.br
mailto:gustavo@officemax.com.br
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LOTE 1 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1 30 

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 

ITALIA/ 
LINHA 
TECH  R$         450,00   R$         13.500,00  

mailto:officemax@officemax.com.br
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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 

mailto:officemax@officemax.com.br
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altura.  
Medidas:800 x 480 x 740 mm  

mailto:officemax@officemax.com.br
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2 30 

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  

ITALIA/ 
LINHA 
TECH  R$         700,00   R$         21.000,00  

mailto:officemax@officemax.com.br
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adesivo  Hot  Melt,  suas  
arestas  recebem  acabamento  
com  
raio ergonômico de 1mm.  
Corpo: em 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  
emlaminado 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  

mailto:officemax@officemax.com.br
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3 20 

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.  

ITALIA/ 
LINHA 
TECH  R$         420,00   R$           8.400,00  

mailto:officemax@officemax.com.br
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4 20 

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 

ITALIA/ 
LINHA 
TECH  R$         670,00   R$         13.400,00  

mailto:officemax@officemax.com.br
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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 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  

mailto:officemax@officemax.com.br
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Medidas: 
1400x1400x600x730mm  

mailto:officemax@officemax.com.br
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5 50 

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  

ITALIA/ 
LINHA 
TECH  R$         420,00   R$         21.000,00  

mailto:officemax@officemax.com.br
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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  

VALOR TOTAL : SETENTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS   R$         77.300,00  
 
 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 

 

BANCO DO BRASIL - BB 

AG. 0294-1 

C/C: 60990-0 
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Na hipótese de nossa empresa sagrar-se vencedora desta licitação, o contrato será 

assinado por: 

Gustavo Loducca (Proprietário), Brasileiro, 

solteiro. RG nº. 43.692.827-9 

CPF nº. 346.891.638-80 

 
 

 
 
 
 

MOGI DAS CRUZES, 11 DE MARÇO DE 2019 
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