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São Luís (MA), 09 de janeiro de 2018.

A sua Senhoria a Senhora
CAROLINE BUHATEN
Coordenadora de Projetos, Arquitetura e Engenharia
LOCAL
Assunto: Elaboração do Projeto de sinalização (Comunicação Visual) e
Termo de Referência.

Senhora Coordenadora,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de
Justiça, Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos e do Diretor Geral Dr. Mário
Lobão, venho, por meio deste, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria
providências no sentido de ELABORAR projeto de sinalização (identidade visual),
bem como Termo de Referência visando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de confecção e instalação de placas de sinalização,
para atender as necessidades do Prédio-sede e anexos deste Tribunal de
Justiça.
A pretendida contratação justifica-se em virtude da necessidade
de orientar os usuários do imóvel, por meio de setas direcionais e desenhos
quanto à localização dos diversos setores/gabinetes de desembargadores
presente nas dependências do Prédio-sede.
O referido projeto deverá conter:
Placas de identificação de todas as portas;
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Placas setoriais de indicação;
Placas informativas na entrada/saída dos elevadores;
Toten de sinalização em corredores (se necessário);
Sinalização e identificação de elevadores, banheiros, etc.;
Sinalização de emergência, entre outros, que houver necessidade;

Tendo em vista, a urgência na solicitação do pedido, sugiro que os
documentos pretendidos nesse documento sejam elaborados no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento.
Ademais, ressalto a necessidade da realização de consulta à
Assessoria de Comunicação desse Tribunal ou outro setor, para verificar se há
manual de identidade em vigor.
Cordialmente,

TYARA OLIVEIRA DOS SANTOS
Diretor de Engenharia
Diretoria de Engenharia
Matrícula 108613
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