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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DO OBJETO 

 

 Registro de preços para confecção de material de divulgação e 
identificação conforme especificação, a serem utilizados em eventos organizados 
pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

2.  DAS JUSTIFICATIVAS 

 

 A Assessoria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça 
possui hoje um quantitativo de servidores e postos de trabalhos terceirizados 
insuficiente para atender à organização de todos os procedimentos necessários à 
realização dos eventos institucionais demandados pela Presidência e demais 
setores. Considerando, ainda, a crescente demanda desses serviços, a falta de 
estrutura do CNJ para a produção de material de divulgação necessários à 
realização dos mesmos, faz-se necessário envidar esforços com intuito de contratar 
empresa especializada em confecção de banners, faixas de mesas, plotagem com 
recorte em vinil auto-adesivo, empenas, entre outros itens descritos neste Termo de 
Referência. 

 Destarte, o Registro de Preços justifica-se em razão da natureza do objeto, 
em função da quantidade de eventos a serem realizados num período de 12 (doze) 
meses, que está baseada na demanda do ano de 2009, e por não ser possível se 
precisar a quantidade de materiais de divulgação por evento, bem como as datas de 
realização destes.  

 Estima-se a realização de cerca de 100 (cem) eventos no período de 12 
meses. 

 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDAD E DA 
CONTRATADA 

 

Para efeito de cotação de preços, seguem as dimensões abaixo: 

 

3.1 Impressão de Material de Divulgação e Identific ação 
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3.1.1- Banners 

 

3.1.1a- Banner COM tripé 

Confecção de banners com tripé  medindo 1,70m X 1m, 
em lona vinílica e impressão digital colorida de arte final a 
ser a fornecida pela Assessoria Comunicação Social do 
CNJ. Cotação por unidade. 

Estima-se a confecção de 50 banners num período de 12 
meses. 

 

3.1.1b- Banner SEM tripé 

Confecção de banners sem tripé, medindo 1,70m X 1m, 
em lona vinílica e impressão digital colorida de arte final a 
ser a fornecida pela Assessoria de Comunicação Social do 
CNJ. Cotação por unidade. 

Estima-se a confecção de 250 banners num período de 12 
meses. 

 

3.1.2- Faixa de mesa 

Confecção de faixa de mesa, média de 4m x 1m, ou na medida de 
acordo com o local onde será afixada, em lona vinílica com 
impressão digital colorida de arte final a ser fornecida pela 
Assessoria Comunicação Social do CNJ. Cotação por metro 
quadrado.  

Estima-se a confecção de 100 metros quadrados de faixas num 
período de 12 meses. 

 

3.1.3- Plotagem em vinil 

Confecção de plotagem com recorte em vinil auto adesivo colorido 
em 4 cores com arte final fornecida pela Assessoria de 
Comunicação do CNJ. Cotação por metro quadrado. 

Estima-se a confecção de 50 metros quadrados em plotagens num 
período de 12 meses. 

 
3.1.4- Impressão em vinil calandrado 

Impressão em vinil calandrado 4/0 cores, com arte final fornecida 
pela Assessoria de Comunicação Social do CNJ, com impressão 
digital a 1440dpi, adesivado em chapas de policarbonato, 
recortado no formato, incluindo a fixação de imantado nas beiradas 
para fixação em stand portátil pantográfico - 4 painéis frontais com 
0,70m x 2,20m e 2 painéis laterais com 0,62m x 2,30m. 

Estima-se a confecção de 2 peças num período de 12 meses. 

 

3.1.5- Empena 
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Impressão digital em lona vinilica, 4/0 cores, 440g, com resolução 
de 1440 dpi e instalação em altura (Rapel) em local a ser definido 
pelo CNJ (Brasília e outras capitais), com tamanho mínimo de 9m x 
10m. A arte será fornecida pela Assessoria de Comunicação Social 
do CNJ. Cotação por metro quadrado. 

Estima-se a confecção de 1800 metros quadrados em empenas 
num período de 12 meses. 

 

3.1.6- Back Drop 

Impressão digital em lona vinilica, instalada em quadro metalon, 
4/0 cores, 440g, com resolução de 1440 dpi. A arte será fornecida 
pela Assessoria de Comunicação Social do CNJ. Cotação por 
metro quadrado. 

Estima-se a confecção de 150 metros quadrados em back drops 
num período de 12 meses. 

 

3.1.7- Adesivo Impresso 

Impressão digital em adesivo vinilico, 4/0 cores, 180g impresso 
com resolução de 1440 dpi com instalação. A arte será fornecida 
pela Assessoria de Comunicação Social do CNJ. Cotação em 
metro quadrado. 

Estima-se a confecção de 50 metros quadrados de adesivo 
impresso num período de 12 meses. 

 

3.1.8- Estande Pantográfico 

Estrutura em alumínio de alta leveza e réguas magnéticas com área de 
exposição para painel curvo medindo 2,20m de altura por 4,04m largura. 
O painel é dividido em 6 lâminas, 2 (laterais) medindo 0,62m e 4 
(centrais) medindo 0,70m, com arte a ser fornecida pela Assessoria de 
Comunicação Social do CNJ. 

Deve ser compatível com as peças do item 3.1.4. 

Estima-se a confecção de 2 estandes pantográficos num período de 12 
meses. 

 

3.1.9- Aplicação em Foan 

Impressão de adesivo vinilico impresso fosco ou brilhoso com 
resolução 1.440 dpi, aplicado em chapa de foan. A arte será 
fornecida pela Assessoria de Comunicação Social. Cotação em 
metro quadrado. 

Estima-se a 50m² de aplicação em fuan num período de 12 meses. 

 

 

4- DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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4.1- O Conselho Nacional de Justiça convocará a adjudicatária, sempre que 
necessário, para realização de serviço por meio de ordem de serviço, 
os respectivos quantitativos necessários à realização do evento 
pretendido, o prazo de execução de cada serviço, as datas, horários e 
local de realização do evento, e demais condições necessárias, em 
decorrência da dimensão e complexidade do evento a ser realizado. 

4.2- A CONTRATADA deverá realizar os levantamentos necessários de 
todos os itens e quantitativos indispensáveis à fabricação tempestiva 
do material para o evento pretendido. 

4.3- No ato da entrega do material produzido a CONTRATADA deverá 
apresentar à Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional de 
Justiça a Nota Fiscal/Fatura. 

4.4- A Assessoria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça 
efetuará a conferência do material produzido para comprovar a fiel e 
correta execução dos serviços, atestará a referida Nota Fiscal/Fatura e 
encaminhará para pagamento. 

 

 

5- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Emitir a ordem de serviço com antecedência mínima de 5 dias do evento 
em questão; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, registrar as 
ocorrências e eventuais deficiências relacionadas à execução, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo;  

c) Atestar a execução dos serviços;  

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA mediante crédito em conta 
corrente, em até 15 dias corridos, contados do recebimento da Nota 
Fiscal / Fatura. 

 

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto do interesse do 
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da contratação, devendo orientar seus empregados nesse sentido, sob 
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, conforme o caso. 

b) Os prazos máximos para a entrega da prova de impressão e do material 
finalizado deverão obedecer ao cronograma a seguir: 

 

Serviço Prazo 

Entrega da prova de impressão Até as 17 (dezessete) horas do dia útil 
seguinte à entrega da ordem de serviço 
e da arte final fechada pelo CNJ. 

Entrega da prova de impressão  Caso a primeira prova de impressão  
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revisada não seja aprovada, a empresa deverá 
apresentar nova prova até as 17 
(dezessete) horas do dia útil posterior a 
partir da reprovação formal por parte do 
CNJ ou, se couber, da entrega de nova 
arte final fechada pelo CNJ. 

Entrega do material A empresa terá 3 (três) dias úteis, a 
partir da aprovação formal da prova de 
impressão para entregar o material 
requisitado ao CNJ ou de 5 (cinco) dias 
úteis se a ordem de serviço for superior 
a 50 metros quadrados. 

Entrega de novo material no caso 
de rejeição 

Caso o material tenha sido em parte ou 
totalmente rejeitado, a empresa terá 2 
(dois) dias úteis, a partir da reprovação, 
para entregar o objeto ao CNJ. 

 

 

c) Comunicar ao Gestor, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

d) Zelar pela qualidade dos produtos, indicando as falhas eventuais, 
imediatamente após sua verificação; 

e) Indicar formalmente preposto, visando a estabelecer contatos com o 
CONTRATANTE; 

f) Responsabilizar-se por todo o tipo de transporte de material de 
divulgação a serem entregues na Sede do CNJ (itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 
3.1.4; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8 e 3.1.9) ou mediante demanda no local do 
evento (item 3.1.5); 

g) Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e observar as datas, 
horários e local para entrega dos produtos aprovado pela Assessoria de 
Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça; 

h) Acatar a fiscalização do CONTRATANTE levada a efeito por pessoa 
devidamente credenciada para tal fim. 

 

 

7 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

 O objeto do presente Termo será recebido das seguintes formas: 

  I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado, no ato da entrega 
do objeto; 

  II – definitivamente, pela Assessoria de Comunicação, mediante Termo 
de Recebimento Definitivo, em até 5 (cinco) dias úteis após a verificação da 
qualidade e quantidade do material entregue, comprovando-se a adequação do 
objeto às especificações técnicas do Termo de Referência. 
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8 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que já 
prestou serviços de confecção de material de divulgação e identificação. 

 

9 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

O CNJ indicará gestor para acompanhar a fiscalização do contrato, 
orientando, fiscalizando, intervindo no seu exclusivo interesse, a fim de garantir o 
exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato. 

 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da adjudicatária, no que concerne à 
execução do objeto. 

 

10 - DAS SANÇÕES 

 

As sanções a serem aplicadas em caso de eventual inadimplemento da 
execução do objeto serão as definidas no Edital.  

 

11 - DA VIGÊNCIA  

 

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contada 
de sua assinatura. 

 

 

 

         Brasília, 03 de fevereiro de 2010. 

 

Responsável pelo Termo de Referência. 

 

 

 

Sandra Rodrigues 

Assessora de Comunicação Social 
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ANEXO I 

 

 

ITEM  Especificações Unidade Quant. Estimada 

1 Banners com tripé medindo 1,7mx1m, em 
lona vinílica e impressão digital colorida de 
arte final a ser a fornecida pela Assessoria 
de Comunicação Social do CNJ. 

Unidade 50 

2 Banners sem tripé, medindo 1,70m X 1m, 
em lona vinílica e impressão digital 
colorida de arte final a ser a fornecida pela 
Assessoria de Comunicação Social  do 
CNJ. 

Unidade 250 

3 Faixa de mesa, média de 4m x 1m, ou na 
medida de acordo com o local onde será 
afixada, em lona vinílica com impressão 
digital colorida de arte final a ser fornecida 
pela Assessoria Comunicação Social do 
CNJ. Cotação por metro quadrado. 

m2 100 

4 Confecção de plotagem com recorte em 
vinil auto adesivo colorido em 4 cores com 
arte final fornecida pela Assessoria de 
Comunicação do CNJ. Cotação por metro 
quadrado. 

m2 50 

5 
Impressão em vinil calandrado 4/0 cores, 
com arte final fornecida pela Assessoria de 
Comunicação Social do CNJ, com 
impressão digital a 1440dpi, adesivado em 
chapas de policarbonato, recortado no 
formato, incluindo a fixação de imantado 
nas beiradas para fixação em stand portátil 
pantográfico - 4 painéis frontais com 0,70m 
x 2,20m e 2 painéis laterais com 0,62m x 
2,30m. 

 

Unidade 2 

6 Impressão digital em lona vinilica, 4/0 
cores, 440g, com resolução de 1440 dpi e 
instalação em altura (Rapel) em local a ser 
definido pelo CNJ (Brasília e outras 
capitais). A arte será fornecida pela 
Assessoria de Comunicação Social do CNJ. 
 

m² 1.800 

7 
Impressão digital em lona vinilica, 
instalada em quadro metalon, 4/0 cores, 
440g, com resolução de 1440 dpi. A 
arte será fornecida pela Assessoria de 
Comunicação Social do CNJ. Cotação 
por metro quadrado. 

m² 150 

8 
Impressão digital em adesivo vinilico, 4/0 
cores, 180g impresso com resolução de 
1440 dpi com instalação. A arte será 
fornecida pela Assessoria de Comunicação 
Social do CNJ. Cotação em metro quadrado 

m² 50 

9 
Estrutura em alumínio de alta leveza e 
réguas magnéticas. Com área de exposição 
para painel curvo medindo 2,20m de altura 

Unidade 2 
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por 4,04m largura. O painel é dividido em 6 
lâminas, 2 (laterais)medindo 0,62m e 4 
(centrais) medindo 0,70m, com arte a ser 
fornecida pela Assessoria de Comunicação 
Social do CNJ. 

10 
Impressão de adesivo vinilico impresso 
fosco ou brilhoso com resolução 1.440 
dpi, aplicado em chapa de foan. A arte 
será fornecida pela Assessoria de 
Comunicação Social. Cotação em 
metro quadrado. 

m² 50 

 


