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TERMO DE REFERÊNCIA

1 SETOR REQUISITANTE
Corregedoria.
 
2 OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de placas indicativas para fins de identificação das salas de
videoaudiência da Justiça Militar Estadual que estão sendo instaladas nos fóruns das Comarcas do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais localizadas no interior do Estado.
 
3 JUSTIFICATIVA DO OBJETO CONTRATUAL
Justifica-se a presente aquisição pela necessidade de identificar as salas de videoaudiências da Justiça
Militar Estadual nos espaços cedidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos fóruns da Comarcas do
interior do Estado. A padronização das placas com as insígnias do Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais em uma localidade diferente facilitará a comunicação visual e acessibilidade por seus
usuários, além de implementar a identidade visual do Tribunal no espaço. 
 
4  DESCRIÇÃO DO OBJETO
Fornecimento de 10 (dez) placas 20x30cm em aço inox escovado com impressão digital indicativa para
"Sala de Videoaudiência", impressão digital da logomarca colorida do Tribunal de Justiça Militar e
impressão digital de borda em torno da arte. A fonte e tamanho da fonte será definido pelo Tribunal. No
verso das placas deverão ser inseridas fitas dupla face tipo "fixação extrema", largura 24mm, para fins de
instalação das mesmas.
 

QUANTIDADE CÓDIGO CATMAS ESPECIFICAÇÕES

10

000011614
SERVIÇO DE
PINTURA E
INSTALAÇÃO DE
PLACAS
INDICATIVAS,
INFORMATIVAS,
DE SINALIZAÇÃO
ETC, PRESTADOS
POR PESSOA
JURÍDICA.

Fornecimento de 10 (dez) placas 20x30cm em aço inox
escovado com impressão digital indicativa para "Sala de
Videoaudiência", impressão digital da logomarca colorida do
Tribunal de Justiça Militar e impressão digital de borda em
torno da arte; fonte e tamanho da fonte será definido pelo
Tribunal; verso das placas deverão ser inseridas fitas dupla
face tipo "fixação extrema", largura 24mm, para fins
instalação das mesmas.

 

5 LOCAL DE ENTREGA  
As placas deverão ser entregues no endereço do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: Rua Tomás
Gonzaga, n. 686, bairro Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, mediante agendamento prévio com o
CONTRATANTE. 
 

6 DO PRAZO DE ENTREGA
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6.1 O prazo para entrega e instalação do objeto é de até 20 (vinte) dias corridos contados a partir da ordem
de fornecimento emitida pelo Tribunal. 
6.1.1. A entrega não poderá ser parcelada.
6.2 O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, desde que
justificadamente. 
 
7 DA GARANTIA
Garantia mínima de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
 
8 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O critério de julgamento será o de menor preço global.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ALVES,
Assistente Militar da Corregedoria do TJMMG, em 02/10/2020, às 12:22, 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 0188742 e o código CRC D8CFCFBE.
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