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TERMO DE REFERÊNCIA

I - Definição do objeto
Compra de 100 cordões para crachá de identificação funcional.
 
II - Fundamentação da contratação pretendida
Trata-se de um item básico, de uso pessoal e obrigatório de todos os servidores e estagiários desta

Justiça Militar. Conforme doc. 0203338, a demanda foi incluída no Plano Anual de Aquisições. Estimamos que a
quantidade a ser adquirida seja suficiente por pelo menos um ano. 

O critério de seleção será o menor preço e não há critérios de habilitação técnica necessários para
essa aquisição.

 
III - Requisitos técnicos
- 65 unidades, confeccionados em poliéster, na cor vermelha, com a inscrição "TJM" na cor branca,

em impressão digital, ou em látex alto relevo de ambos os lados. Dimensões: 80cm x 12mm ou 80cm x 13mm.
Prendedor de alça leitosa;

- 35 unidades, confeccionados em poliéster, na cor vermelha, com a inscrição "AJME" na cor
branca, em impressão digital, ou em látex alto relevo de ambos os lados. Dimensões: 80cm x 12mm ou 80 x 13mm.
Prendedor de alça leitosa.

 
IV Do prazo, local e das condições da entrega do produto
O prazo da entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da nota

de empenho ao fornecedor.
Os produtos deverão ser entregues no Setor de Recursos Humanos do TJM/MG, situado à Rua

Tomaz Gonzaga, 686, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, das 08:00 às 18:00 horas, mediante agendamento
prévio.

O fornecedor deverá agendar no TJMMG, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
por meio do telefone (31) 3274-1566, a entrega do material, sob pena de não recebimento imediato do mesmo na
chegada a sede do Tribunal.

 
V Do recebimento dos produtos
Tribunal não aceitará ou receberá qualquer produto ou serviço com atraso, defeitos ou imperfeições,

em desacordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência ou em desconformidade com
as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao fornecedor efetuar os reparos/substituições
necessárias no prazo determinado.

O fornecedor terá o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da comunicação do
fato, para providenciar a substituição do produto com defeito.

Documento assinado eletronicamente por ÍTALO MENEZES CAMPOS, Oficial Judiciário, em 06/05/2021, às 13:57, 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 0204875
e o código CRC AB9DC939.
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