
 
 
 
 
 

A CASA DO MARCENEIRO TEND TUDO  
CNPJ 28.265.790/0001-56 

Endereço: SAAN QUADRA 2 LOTE 415 CEP: 70.632.240– BRASILIA-DF 
E-mail: acasadomarceneiro74@gmail.com 

Fone: (61) 9 9233-1241  3201-6870 

                                                                  
 

 

ÁO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 
(Processo Administrativo n.°2425/2019) 
 
 

Apresentação da Proposta 

 
Prezados Senhores, 

 
Apresentamos a V.S.ª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo 
relacionados, nos termos do Edital e Anexos. 

 

LOTE 1 

ITEM. DESCRIÇÃO MARCA UNID. QTD VALOR 

UNIT 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 

Armário sob a bancada TIPO 01 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, 
conforme projeto, medindo 
1,05x0,55x0,72m (largura x 
profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 

com acabamento escovado; 
d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF 
Un 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000,00 

02 

Armário superior TIPO 01 - Código 
CATMAT nº 14222 Composto por 
portas frontais de abrir com 
puxadores tipo calha em aço com 
prateleira interna, conforme 
projeto, medindo 1,05x0,35x0,60m 
(largura x profundidade x altura). 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 02 

 
 
 
 
 

800,00 

 
 
 
 
 

1.600,00 
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a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 

fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

03 

Armário sob a bancada TIPO 02 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, e 3 
gavetas, conforme projeto, 
medindo 1,35x0,55x0,72m (largura 
x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Gavetas com corrediças 
telescópicas; e) Batentes de silicone 
nas portas para amortecimento de 
impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 

adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
 

04 

Armário superior TIPO 02 - Código 
CATMAT nº 14222 Composto por 
portas frontais de abrir com 
puxadores tipo calha em aço com 
prateleira interna, e prateleira 
aberta para micro-ondas, conforme 
projeto, medindo 1,35x0,35x0,55m 
(largura x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
700,00 

 
 
 
                
 
 

700,00 
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c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

05 

Armário sob a bancada TIPO 03 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com 
prateleira interna, e 3 gavetas, 
conforme projeto, medindo 
1,55x0,55x0,72m 
(largura x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na 
cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Gavetas com corrediças 
telescópicas; 
e) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo 
tapa parafusos de acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
900,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,00 
 

06 

Armário superior TIPO 03 - Código 
CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, e 
prateleira aberta para micro-ondas, 
conforme projeto, medindo 
1,55x0,35x0,60m (largura x 
profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
800,00 

 
 
 
 
 
 
 

    800,00 
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d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

07 

Armário sob a bancada TIPO 04 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 

aço com prateleira interna, e 3 
gavetas, conforme projeto, 
medindo 1,20x0,55x0,72m (largura 
x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Gavetas com corrediças 
telescópicas; 
e) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 

08 

Armário superior TIPO 04 - Código 
CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, e 

prateleira aberta para micro-ondas, 
conforme projeto, medindo 
1,20x0,35x0,60m (largura x 
profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
800,00 800,00 
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adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

09 

Armário sob a bancada TIPO 05 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo ponto 
quadrado em aço inox com 
prateleira interna, prateleiras 
abertas, conforme projeto, 
medindo 1,70x0,45x0,65m (largura 

x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo ponto aço inox 
com acabamento escovado, 1 ½ 
polegadas; 
d) Duas prateleiras abertas; 
e) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo 
tapa parafusos de acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
 

10 

Armário sob a bancada TIPO 06 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, e 3 
gavetas, conforme projeto, 
medindo 1,20x0,55x0,72m 

(largura x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Gavetas com corrediças 
telescópicas; 
e) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
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adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

11 

Armário superior TIPO 06 - Código 
CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, e 
prateleira aberta para micro-ondas, 
conforme projeto, medindo 
1,20x0,35x0,60m (largura x 

profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm;c) 
Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,00 

12 

Armário sob a bancada TIPO 07 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, 
conforme projeto, medindo 
0,92x0,55x0,72m (largura x 
profundidade x altura). 
f) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 

texturizado na cor branca; 
g) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
h) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
i) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
j) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 

13 

Armário sob a bancada TIPO 08 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 03 
900,00 
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aço com prateleira interna, e 3 
gavetas, conforme projeto, 
medindo 1,20x0,55x0,72m (largura 
x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 

com acabamento escovado; 
d) Gavetas com corrediças 
telescópicas; 
e) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

 
 
 
 
 
 

2.700,00 

14 

Armário superior TIPO 08 - Código 
CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com prateleira interna, e 
prateleira aberta para micro-ondas, 
conforme projeto, medindo 
1,70x0,35x0,65m (largura x 
profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na 
cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 

c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo 
tapa parafusos de acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 03 
1.000,00 

 
 
 

3.000,00 

15 

Armário sob a bancada TIPO 09 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 01 
800,00 800,00 
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prateleira interna, e 3 gavetas, 
conforme projeto, medindo 
1,50x0,55x0,65m 
(largura x profundidade x altura).a) 
Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 

com acabamento escovado; 
d) Gavetas com corrediças 
telescópicas; 
e) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

16 

Armário sob a bancada TIPO 10 - 
Código CATMAT nº 14222 
Composto por portas frontais de 
abrir com puxadores tipo calha em 
aço com  prateleira interna, e 3 
gavetas, conforme projeto, 
medindo 1,15x0,55x0,70m (largura 
x profundidade x altura). 
a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 

d) Gavetas com corrediças 
telescópicas; 
e) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
f) Os parafusos utilizados para 
fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 03 
1.000,00 

 
 
 

3.000,00 

17 

Armário superior TIPO 10 - Código 
CATMAT nº 14222 Composto por 
portas frontais de abrir com 
puxadores tipo calha em aço com 
prateleira interna, conforme 
projeto, medindo 1,15x0,35x0,65m 
(largura x profundidade x altura). 

CASA DO 
MARCEINEIRO 

DF Un 03 
600,00 
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- O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data 
da abertura da licitação. O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Anexo I - Termo 

de Referência. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 

especificadas no Termo de Referência.  
 
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico 
e administrativo, impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir 
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e 
deduzidos os descontos eventualmente concedidos.  
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo 
determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para 
fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados; 
 

Dados da Empresa:   

Razão Social: AMARILDO ALVES PAIXÃO-ME                                                                                                               
CNPJ: 28.265.790/0001-56                                                                                                                                                   
Endereço: SAAN QUADRA 2 LOTE 415 CEP: 70.632.240– BRASILIA-DF                                                                               
Telefone (61) 99233-1241  (61) 3201-6870                                                                                                                              
E-mail: acasadomarceneiro74@gmail.com                                                                                                                       
Dados Bancários:                                                                                                                                                                     
Banco do Brasil  Agência: 0548-7  c/c: 53407-2                                                                                                                   
Dados do Representante da Empresa AMARILDO ALVES PAIXÃO                                                                                   
CPF:665.967.855-72                                                                                                                                                                   
RG 4.100.112 SSP/DF    
 
BRASÍLIA-DF, 24 de JUNHO de 2020 

                                                                                     

a) Confeccionado em MDF naval 
revestido por laminado plástico 
texturizado na cor branca; 
b) 2 Dobradiças de pressão em cada 
porta, curva completa, 35mm; 
c) Puxadores tipo calha em aço inox 
com acabamento escovado; 
d) Batentes de silicone nas portas 
para amortecimento de impactos; 
e) Os parafusos utilizados para 

fixação do armário deverão conter 
adesivos tipo tapa parafusos de 
acabamento. 

 
 

1.800,00 

Valor total da proposta 
23.600,00 
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DECLARAÇÃO 

ANEXO V 

 

 
AMARILDO ALVES PAIXÃO-ME, inscrito no CNPJ nº 28.265.790/0001-56, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) AMARILDO ALVES PAIXÃO, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº RG 4.100.112 SSP/DF   e CPF 
nº CPF:665.967.855-72, DECLARA, para fins Resolução nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
que não tem em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação;  
 Local 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer 
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e 
 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente. 
 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do 
disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, 
às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 
1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).  

 
 
BRASÍLIA-DF, 24 de JUNHO de 2020 
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