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CAUBI PLACAS 
Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda. 

Avenida dos Expedicionários, 4773-A 
Fone-fax: (0xx85) 3491 1924 - 3491 3674 
CEP 60.410-305 - Montese - Fortaleza/CE 
CNPJ 07.833.320/0001-71 – I.E. 06.021.288-8 

e-mail: caubiplacas@bol.com.br 

 
Placas para inaugurações, 
letreiros para fachadas, marcas 
e logotipos. Números para 
apartamentos. Peças para 
todos os fins, fundidas em 
metal, bronze e alumínio. 
Bustos, acrílicos, adesivos, 
vidros, placas para veículos, 
etc. 

PARA:  
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

DATA:  09/03/2022 

    Orçamento nº 20220309 – 01 
 

PROPOSTA DE PREÇOS que faz CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA., para 
fornecimento do material (ou execução de serviço) abaixo especificado, de acordo com sua solicitação e 
relativos ao Termo de Referência PROAD Nº 6856/2021 consoantes com o Edital do Pregão 
Eletrônico 05/2022. 
 

 

Nº CÓD. 
CATMAT 

ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 341833 BRASÃO DA REPÚBLICA: material: aço 
inoxidável 304, com espessura mínima de 
01mm, Polido, altura: 0.18m, largura: 0.17m, 
espessura: 1,5 cm, características adicionais: 
brasão da república, baixo relevo preto 
impresso pelo processo de foto corrosão. 
Instalação em CRATEÚS. 

Unid 01 250,00 250,00 

02 341833 BRASÃO DA REPÚBLICA: material: aço 
inoxidável 304, com espessura mínima de 
01mm, Polido, altura: 0.18m, largura: 0.17m, 
espessura: 1,5 cm, características adicionais: 
brasão da república, baixo relevo preto 
impresso pelo processo de foto corrosão. 
Instalação em IGUATU. 

Unid 01 250,00 250,00 

03 479388 LETREIRO: Fornecimento e instalação de 
Letreiro com letras tipo caixa em Aço Inox 
304, com espessura mínima de 01 mm, 
Polido, recortado em blocos montados em 
letras caixa de 11 cm de altura e 1,5 cm de 
profundidade, com tipologia de letra “Arial 
Black), instalado com kit de fixação incluso 
(pinos de encaixe). O letreiro deverá ser 
instalado na fachada principal, centralizado, 
conforme especificado no Anexo II - Projto 
arquitetônico, com as seguintes inscrições: 
"FÓRUM DES. PAULO ROBERTO DE 
VASCONCELOS MAIA". Instalação em 
CRATEÚS. 

Unid 01 3.100,00 3.100,00 

04 479388 LETREIRO: Fornecimento e instalação de 
Letreiro com letras tipo caixa em Aço Inox 
304, com espessura mínima de 01 mm, 
Polido, recortado em blocos montados em 
letras caixa de 15 cm de altura e 1,5 cm de 
profundidade, com tipologia de letra “Arial 
Black), instalado com kit de fixação incluso 
(pinos de encaixe). O letreiro deverá ser 

Unid 01 3.700,00 3.700,00 
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instalado na fachada principal,centralizado, 
conforme especificado no Anexo II - Projto 
arquitetônico, com as seguintes inscrições: 
"FÓRUM DES. JUDICAEL SUDÁRIO 
PINHO".  Instalação em IGUATU. 

05 446527 PLACA DE INAUGURAÇÃO: 
Fornecimento e instalação de placa para 
inauguração confeccionada em aço inoxidável 
polido com furos e afastadores em aço inox 
polido de 2 cm de diâmetro para aparafusar na 
parede. A placa deverá ser instalada em local 
a ser indicado pela Diretoria, e deverá ter 
dimensões de 80cmx60cm, com as laterais 
dobradas com 1 cm de espessura. Os dizeres 
da placa serão indicados pelo Cerimonial, 
quando da Ordem de Fornecimento. As letras 
deverão ser pretas, no padrão English 11 
Vivace BT, impressas pelo processo de foto 
corrosão. A moldura deverá ser em baixo 
relevo com 1 cm de largura, distante 3cm das 
laterais. Instalação em CRATEÚS. 

Unid 01 1.400,00 1.400,00 

06 446527 PLACA DE INAUGURAÇÃO: 
Fornecimento e instalação de placa para 
inauguração confeccionada em aço inoxidável 
polido com furos e afastadores em aço inox 
polido de 2 cm de diâmetro para aparafusar na 
parede. A placa deverá ser instalada em local 
a ser indicado pela Diretoria, e deverá ter 
dimensões de 80cmx60cm, com as laterais 
dobradas com 1 cm de espessura. Os dizeres 
da placa serão indicados pelo Cerimonial, 
quando da Ordem de Fornecimento. As letras 
deverão ser pretas, no padrão English 11 
Vivace BT, impressas pelo processo de foto 
corrosão. A moldura deverá ser em baixo 
relevo com 1 cm de largura, distante 3cm das 
laterais. Instalação em IGUATU. 

Unid 01 1.400,00 1.400,00 

07 446527 PLACA DE HOMENAGEM: Fornecimento e 
instalação de placa para homenagem 
confeccionada em aço inoxidável polido com 
furos e afastadores em aço inox polido de 2 
cm de diâmetro para aparafusar na parede. A 
placa deverá ser instalada em local a ser 
indicado pela Diretoria, e deverá ter 
dimensões de 80x60cm, com as laterais 
dobradas com 1 cm de espessura. Os dizeres e 
foto a serem impressos na placa serão 
indicados pelo Cerimonial, quando da Ordem 
de Fornecimento. As letras deverão ser pretas, 
no padrão English 11 Vivace BT, impressas 
pelo processo de foto corrosão. A moldura 
deverá ser em baixo relevo com 1 cm de 
largura, distante 3cm das laterais. Instalação 
em CRATEÚS. 

Unid 01 1.400,00 1.400,00 

08 446527 PLACA DE HOMENAGEM: Fornecimento e 
instalação de placa para homenagem 
confeccionada em aço inoxidável polido com 

Unid 01 1.400,00 1.400,00 
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furos e afastadores em aço inox polido de 2 
cm de diâmetro para aparafusar na parede. A 
placa deverá ser instalada em local a ser 
indicado pela Diretoria, e deverá ter 
dimensões de 80x60cm, com as laterais 
dobradas com 1 cm de espessura. Os dizeres e 
foto a serem impressos na placa serão 
indicados pelo Cerimonial, quando da Ordem 
de Fornecimento. As letras deverão ser pretas, 
no padrão English 11 Vivace BT, impressas 
pelo processo de foto corrosão. A moldura 
deverá ser em baixo relevo com 1 cm de 
largura, distante 3cm das laterais. Instalação 
em IGUATU. 

     TOTAL (R$) 12.900,00 
 

 

CONDIÇÕES DA PROPOSTA  AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 
Valor (R$): 12.900,00  Autorizamos a confecção dos serviços 
Valor: (Doze mil e novecentos reais);  acima descritos: 
Pagamento:  O pagamento será efetuado na conta bancária 

informada abaixo, em até 5 (cinco) dias úteis 
após o recebimento definitivo, condicionada 
ao recebimento da Nota Fiscal. 

  

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias contados a partir do 
recebimento da Ordem de 
Fornecimento. 

  

Montagem/entrega: Os bens serão entregues e instalados, 
em parcela única, sem ônus para o 
TRT 7ª Região, nas Vars do Trabalho 
da Região do Cariri, de Crateús e de 
Iguatu, no horário das 7:30 horas às 
15:30 horas, em dias úteis. 

  

Dados Bancários: Bradesco agência 0628-9 conta: 4125-4.   
Validade da proposta: 90 (noventa) dias;  (carimbo e assinatura) 

                                        

 

DECLARAMOS que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para execução dos 
serviços de fornecimento, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto. 

Entregaremos juntamente com a nota fiscal, o termo de garantia de 01 (um) ano emitido pelo fabricante e 
DECLARAMOS que assumiremos todos os custos necessários, quando, durante a garantia, apresentar defeito 
de fabricação. 

Fortaleza, 09 de março de 2022. 
 
 
 
 
_________________________________________________________  
Nome do Representante Legal: JOÃO JOSÉ SILVA VASCONCELOS 
Nacionalidade: BRASILEIRA - Estado Civil: CASADO - Profissão: EMPRESÁRIO 
RG: 17.643 OAB-CE 
CPF: 617.560.833-04 
Endereço residencial: AV. RUI BARBOSA, 475 – APT 2102 – Meireles – CEP 60.115-220 – Fortaleza-CE 
Email: joaojsvasconcelos@hotmail.com – caubiplacas@bol.com.br 
Telefone: 85 99984 9494  
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