
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 41/07 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2007, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento mobiliário, 
especificados no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o  n.º 24/07, 
objeto do processo administrativo 21.962/06-4. As condições a serem praticadas neste registro de preços são 
as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo 
fornecedor, documentos estes que integram a presente ata, independentemente de transcrição. Este registro 
de preços terá vigência de 06 (seis) meses, até 17/06/2008. 

1.   

Empresa Vencedora: TN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E  INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 
CNPJ: 02.144.562/0001-34 
Endereço: Av. Paranavaí, 2945 – Parque Ind. Bandeirantes – Maringá-PR – CEP 87.070-130 
Telefone:  (44) 3218-5050 

LOTE 4  
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VR. UNITÁRIO 

(R$) 
VR. TOTAL 

(R$) 

1 

MÊSA PRINCIPAL: Tampo fabricado em MDF com, 
30mm de espessura. Formato retangular arqueado. 
Acabamento, em ambas as faces, com lâmina de 
madeira escura, com acabamento em verniz 
poliuretano semi-fosco. Contorno do tampo 

chanfrado. Painéis lateriais fabricados em MDF 
com 40mm de espessura. Acabamento em ambas as 
faces, com pintura gofrato, resistente a riscos e 
produtos de limpeza, com textura uniforme de 

aspecto final fosco. Sapatas de nivelamento ao piso 
em  alumínio, com rosca.Painel frontal fabricados 
em MDF com altura de 40cm e espessura de 18mm. 

Acabamento em ambas as faces, com pintura 
gofrato, resistente a riscos e produtos de limpeza, 

com textura uniforme de aspecto final fosco. 
Fixação dos  painéis com emprego de  sistema 
mifix, parafuso com rosca e tambor com porca 

interna, em Zamak, altamente resistente ao torque 
e força, de modo que não tenha parafuso 

aparente. Medidas do tampo – 
2,10m(comp)x1,10m (larg)x 0.74m (altura).  

COMPLEMENTO  01  Unidade – Tampo e painel 
lateral  fabricados em MDF com, 30mm de 

espessura. Acabamento, em ambas as faces, com 
pintura gofrato, resistente a riscos e produtos de 
limpeza, com textura uniforme de aspecto final 

fosco. Contorno do tampo chanfrado. Painel lateral 
dotado de sapatas niveladoras em alumínio. 

Travessa  estrutural fabricada em MDF com, 18mm 
de espessura. Acabamento, em ambas as faces, 

com pintura gofrato, resistente a riscos e produtos 
de limpeza, com textura uniforme de aspecto final 
fosco. Fixação dos painéis com emprego de sistema 

mifix, parafuso com rosca e tambor com porca 
interna, em zamak, altamente resistente ao torque 

e força, de modo que não tenha parafuso 
aparente. Medidas do Complemento 1,20m 

(comp.)x0,70m(larg.)x0,74m (altura). Gaveteiro – 
01 unidade – gaveteiro volante com 4 gavetas 
corpo em MDF de 18mm com, pintura gofrato 
resistente a riscos e produtos de limpeza, com 

textura uniforme de aspecto final fosco, em ambas 
as faces. Tampo fabricado em MDF com 30mm de 
espessura revestido com lâmina de madeira escura, 
em ambas as faces, com acabamento em verniz 
poliuretano semi-fosco. Contorno do tampo 
chanfrado. Gavetas em madeira aglomerada, 

revestidas com laminado melamínico. 
Encabeçamentos nos topos, na mesma cor do 
laminado. Frentes fabricadas em MDF, com 

revestimento em lâmina de madeira escura, com 
acabamento em verniz poluretano semi-

fosco.Puxadores  metálicos nas gavetas com 
formato retangurar, em inox. Corrediças  das 

gavetas fabricadas em aço com tratamento anti-
corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura 

un      7   1.985,00 13.895,00 



epóxi-pó, por processo eletrostático, presas ao 
corpo do gaveteiro através de parafusos auto-

atarraxantes para madeira, com rodízios 
deslizantes altamente resistentes a esforço sobre a 

gaveta e ao número de ciclos de abertura e 
fechamento da mesma. Travamento  simultâneo 
das gavetas com acionamento frontal através d 
fechadura, chave com capa plástica externa de 

proteção. Rodízios de nylon de duplo giro, 
instalados na base do gaveteiro, resistente ao peso 
de 30Kg, presos ao gaveteiro através de parafusos 

auto atarraxantes. Medidas do gaveteiro 
0,45m(comp.)x50cm(profundidade)x62cm (altura). 

Marca TN móveis 

  VALOR TOTAL        13.985,00 

LOTE 6 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VR. UNITÁRIO 
(R$) 

VR. TOTAL 
(R$) 

1 

MESA D REUNIÃO Tampo em forma de “bote” 
fabricado em madeira aglomerada ou MDF com 
40mm de espessura. Acabamento, em ambas as 

faces, com laminado  melamínico. Bordas e quinas 
arredondadas encabeçadas com alta resistência a 
impactos na mesma cor do laminado. Painéis 
laterais fabricados em MDF com 40mm de 

espessura. Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico. Bordas e quinas 

arredondadas encabeçadas com alta resistência a 
impactos, na mesma cor do laminado. Sapatas de 
nivelamento ao piso com rosca. Painel frontal 

centralizado fabricado em madeira aglomerada ou 
MDF com, 18mm de espessura. Acabamento, em 

ambas as faces, com laminado melamínico. Bordas 
arredondadas encabeçadas na mesma cor do 

laminado. Medidas 
2,20m(comp.)x1,10m(larg.)x74cm(altura). Marca – 

TN móveis. 

un      3   645,80 1.937,40 

  VALOR TOTAL        1.937,40 

VALOR  TOTAL REGISTRADO – R$ 15.832,40 (quinze mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta 
centavos). 

Fortaleza, 17 de dezembro de  2007 

________________________________         ___________________________________ 
DULCINA DE HOLANDA PALHANO             LUCHEO ANTONIO TOMBINI 
(CPF 024.285.043-04 – RG 0124 –TRT 7ª R)                 (CPF 391.286.019.04 –RG 2240201 – SSP-PR) 
Presidente do TRT 7ª Região                           Representante legal da empresa 

 


