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ADO DE RORAIMA

A(o) SEçÃo DE PRoJEToS
Assunto: Solicita elabora de Termos de Referência para impressão do

27 demarço de 2015
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Seúor Chefe,

Solicito a elaboração de termo de referência para contratação de empresa especializada para
impressão do Informativo "TJ em Revista" conforme dados abaixo:

Objeto
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada, com parque gráfico
próprio, para impressão e acabamento do informativo "TJ em Révista,'.

D a Fi n a ti d a d e/J u s ti f i c a tiv a
,,- 4 contratação em tela tem por finalidade a divulgação das ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário do

Estado de Roraima junto aos servidores, magistrados, colaboradores e instituiçoes ligadas à Justiça.
Devido a importância destes serviços, faz-se necessária a conhatação de empresa especializada, vez que o
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima não dispõe de recursos materiàis e hgmanos no euadro dePessoal para reali zação dessas atividades.
Com isso, observa-se que a contratação em tela encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, especialmente à Ação no 31, (implantação de progãma de
endomarketing).

Especificação do Objeto
O objeto deverá ser executado em conformidade com as especificações constantes deste instrumento,
mediante execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
O objeto consiste na impressão e acabamento do informativo "TJ em Revista", o quui t.ia as seguintes
características:

Formato aberto: A3 (largura 42}mm x
Formato fechado: A4 (largura 2l0mm x
Tipo de Papel: reciclado, Couchê brilho l05g(miolo) e couchê
Cor impressão: 414 (miolo
T i ragem:
Quantidade de

exemplares
cadernos A3 (incluindo a capa): 8 (oito).

1.500

altura 297mm);
altura 297mm);
brilho, l50g (capa);

e capa);
por publicação;
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Durante a vigência do contrato estão previstas 04 (quatro) publicações, com periodicidade semestral,
sendo:
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I u Publicação: até o fim
Publicação: ate o fim
Publicação: ate o fim
Publicação: até o fim

de setembro de 20
de janeiro
de agosto

de fevereiro

de 20
de 20
de 20

O cronograma estabelecido no item anterior poderá ser alterado, a critério da hscalização, devendo o novo

cronograma ser encamiúado à CONTRATADA com a antecedência mínima de trinta dias.

O modelo com o conteúdo do informativo "TJ em Revista" será elaborado pelo

CONTRATANTE e encamiúado no formato digital à CONTRATADA.

Atenciosamente

OIRAN BRAGA DOS SANTOS
ASSESSOR COMUNICACAO SOCIAL

3010094

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Praça do Centro Cívico, 296 - Centro - CEP 69301-380 - Boa Vista - RR - Telefone Geral: (95)

3 198-2800
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