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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – SETOR REQUISITANTE: 

Secom

2 – OBJETO:

Contratação de empresa, ou profissional qualificado, para confecção e instalação de placa alusiva à Gestão
do ex-presidente Juiz James Ferreira Santos, com o nome e período em que o juiz foi presidente.

3 – JUSTIFICATIVA:

A placa tem o intuito de materializar a homenagem à presidência do Juiz James Ferreira Santos, compondo a
estética já existente no saguão de placas do salão nobre do TJMMG, garantindo assim a preservação da
memória institucional do órgão.

4  - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Confecção e instalação de placa alusiva à Gestão do ex-presidente Juiz James Ferreira Santos, com o nome e
período em que o juiz foi presidente, feita em aço inox fosco, medindo 50x30cm, cujo texto será colocado
em letras pretas, em silk. A placa deverá ser fixada na parede e, por cima, uma placa de vidro 8mm,
transparente, medindo 55x35cm, presa com parafusos inox brilhante, de forma a dar profundidade à placa.
(ver foto em anexo ao processo)

5 - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DO PRODUTO/ DAS
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será necessária a entrega e montagem da placa no salão nobre do TJMMG. A entrega e montagem deverá
ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.

6 - DA GARANTIA:

90 dias contra defeitos de fabricação.

7 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA:

O critério de aceitação e classificação das propostas será de acordo com as especificações dos objetos
relacionados, sendo que o Julgamento será pelo menor preço global.

 

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTHON CARVALHO COSTA, Oficial
Judiciário, em 13/03/2020, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CÂNDIDO DA SILVA, Oficial Judiciário, em
13/03/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
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informando o código verificador 0175858 e o código CRC 31C08A70.
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