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Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, com início às
treze horas e trinta minutos, realizou-se na sala de reuniões da Secretaria Administrativa
deste Tribunal, sito no 10° andar do prédio sede, na rua Esteves Júnior, nO 395, Centro,
nesta cidade de Florianópolis, sessão pública para o recebimento de propostas, relativas
à licitação na modalidade Pregão nO 13126/2019, que tem por objeto a contratação de
empresa para fornecimento continuado, sob demanda, de itens de sinalização e
comunicação visual para o exercício de 2020, conforme edital. Com a presença do
servidor Alex Wagner Zolet, pregoeiro designado pela Portaria PRESI nO 122, de 07 de
maio de 2019, compareceu ao certame licitatório, devidamente representada conforme
Relação de Credenciamento anexa e entregando os envelopes necessários, apenas a
empresa G J S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA ME.

Procedida a abertura do envelope nO 1 - Proposta~ passou-se à análise criteriosa de
seu conteúdo, sendo aprovada para o objeto a empresa G J S INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLACAS LTDA ME.

Por haver apenas uma licitante classificada, passou-se à fase de negociação dos 11
(onze) itens deste Pregão, chegando-se aos seguintes valores unitários negociados:

Item Produto
Preço Unidade de

Unitário R$ medida

1 Vinil autoadesivo plotado (recortado). I R$ 335,00 m2

2
Vinil autoadesivo plotado (recortado) com impressão digital
multicores.

R$ 355,00 m2

Placa de PVC com espessura de 3mm, com vinil autoadesivo

3
plotado (recortado). Entregue com fita dupla-face.

R$ 380,00 m2

Nota: As placas de PVC serão utilizadas em portas para
identificar ambientes ou como painéis de avisos.

Placa de PVC com espessura de 5mm, com vinil autoadesivo

4
plotado (recortado). Entregue com fita dupla-face.

R$ 400,00 m2

Nota: As placas de PVC serão utilizadas em portas para I
identificar ambientes ou como painéis de avisos. I
Porta pauta formado por uma bolsa de acrílico cristal, com
espessura de 3mm e dimensões de 21cm x 31cm. A bolsa deve

5 estar fixada em chapa de aço inox escovado com espessura de R$410,00 Peça
O,Bmm e dimensões de 30cm x 40cm. A bolsa deve estar fixada
na chapa de aço com 6 espaçadores rebitados.

Porta pauta formado por duas bolsas de acrílico cristal, com
espessura de 3mm e dimensões de 21cm x 31cm. As bolsas

6 devem estar fixadas em chapa de aço inox escovado com R$ 820,00 Peça
espessura de O,Bmm e dimensões de 60cm x 40cm. Cada bolsa
deve estar fixada na chapa de aço com 6 espaçadores rebitados.

7 Placa de acrílico, com espessura de 2,4 mm, com caracteres
R$ 1.600,00 m2

gravados em pantógrafo, 2 cores.

Documento 25 do PROAD 13126/2019. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.YTZM.JXST:
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Placa de identificação em alumínio composto (ACM), com
• ~spessura de 3mm, com brasão da República colorido
fotogravado em chapa inox, com recorte no formato da Imagem, a
ser aplicado sobre a placa, com parafusos para fixação.

Nota: As dimensões de placa de identificação usualmente
demandadas são (largura x altura): 280cm x 30cm, 80cm x 80cm,
280cm x 60cm e 450cm x 75cm. Contudo, poderão ser solicitadas
placas de identificação com outras dimensões.

Placa de inauguração em aço inoxidável escovado, com
espessura de O,89mm e dimensões de 35cm x 50cm, com brasão
e caracteres gravados por fotogravação. A placa deverá estar
fixada sobre base trabalhada de madeira em imbuia com
acabamento em verniz, que terá dimensões de 42cm x 57cm,
com furos e parafusos para fixação.

R$ 1.425,00

R$ 1.240,00 Peça

Placa de inauguração em aço inoxidável escovado, com
espessura de O,89mm e dimensões de 42cm x 60cm, com brasão

10 e caracteres gravados por fotogravação. A placa deverá estar
fixada sobre base trabalhada de madeira em imbuia com
acabamento em verniz, que terá dimensões de 50cm x 70cm,
com furos e parafusos pará fixação.

R$ 1.700,00 Peça

11

Placa para obra em chapa zincada, bitola 26, com estrutura de
madeira (cedrinho ou similar) com brasão, friso e caracteres em
impressão digital, com barrotes de madeira de 5x1 Oem.

Nota: A dimensão de placa para obra usualmente demandada é
de 100cm x 200cm (largura x altura). Contudo, poderão ser
solicitadas placas para obra com outras dimensões.

R$ 850,00

Vistos os documentos da empresa, resolveu o pregoeiro julgá-Ia HABILITADA para
o certame, e em seguida DECLARAR VENCEDORA dos onze itens do objeto a empresa
G J S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME.

Oportunizada aos representantes a possibilidade de manifestarem interesse na
interposição de recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação implicará a
decadência do direito, os representantes das empresas silenciaram. A decisão do
pregoeiro será submetida à apreciação da Autoridade Competente para adjudicação e
homologação. E, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião.

Registra-se, por fim, que todos os itens constantes da lista de verificação da fase
externa foram cumpridos e que não existem ocorrê . ia em relação aos procedimentos
adotados.

ALEX 'WAGNER ZOLET
Pregoeiro
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