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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1- SETOR REQUISITANTE:

Secom

2- OBJETO:

O objeto do presente processo é a prestação de serviços de impressão de convites e envelopes, lacre e
embalagem em plástico (tipo shrink) para a solenidade alusiva aos 84 anos desta Justiça Militar, prevista em
seu Regimento Interno, no dia 5 de novembro de 2021.

3- JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a realização da solenidade alusiva aos 84 anos dessa Justiça Militar, no dia 5 de novembro de
2021, faz-se necessária a contratação de empresa para a impressão de convite, cuja arte será desenvolvida
pelo Tribunal.

O evento está sendo dimensionado para 100 convidados. Sendo assim, serão expedidos 200 unidades em
nível nacional com a expectativa de recebermos 100 pessoas, o que, a experiência do setor (Secom) com
estes eventos, permite afirmar ser factível.

4- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

200 unidades de convites:

Tamanho aberto: 210x297 mm
Tamanho fechado: 210x148,5 mm
Impressão em tinta escala, 4x4 cores.
Papel Couchê 250g
Acabamento:  verniz localizado, laminação fosca em frente e verso. Dobra por equipamento
especializado.
Observação - Para o convite, o TJMMG fornecerá a arte em arquivo Corel Draw para frente,
verso, e locais para aplicação de verniz.

200 unidades de envelopes para acondicionar os convites acima:

Cor branca, simples, abertura trapezoidal, impresso na frente em preto, no verso em 4 cores.
Observação - Para o envelope, considerando a peculiaridade do processo de construção, dobra,
colagem, o TJMMG fornecerá a logomarca para constar no verso (arquivo Corel Draw) e os
dizeres para constar na frente em texto simples, em formato MS-Word. Será necessário que a
contratada faça a inserção dos elementos no arquivo que utilizará na produção.

ATENÇÃO: Os convites deverão ser envelopados, lacrados e embalados em plástico tipo shrink pela
contratada.

5- DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DO PRODUTO/ DAS
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

A arte do convite e do envelope serão fornecidas pelo contratante por meio eletrônico e será necessária a
entrega de provas impressas pela contratada para aprovação do setor demandante (Secom).



26/04/2022 14:17 SEI/TJM-MG - 0214854 - Termo de Referência

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000227678&i… 2/2

Prazos: 

- Apresentação das provas – até 24 horas após envio da arte pelo Tribunal;

- Impressão e entrega – na sede do Tribunal em até 5 dias após aprovação das provas pelo setor demandante.

6- 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 LEONARDO HENRIQUE VAZ DE MELO,
Coordenador de Serviços, em 01/10/2021, às 11:58, 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
informando o código verificador 0214854 e o código CRC B7D60B47.
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