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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto

Aquisição dos seguintes itens:

01 – Bonés Ecológicos;

02 – Sacolas Ecológicas.

Quantidade do Objeto

Item 01 – 500 (quinhentos) bonés ecológicos (Modelo 0476691);

Item 02 – 1.000 (um mil) sacolas ecológicas (modelo 0476687).

Especificação do Objeto

Item 01 – Boné Ecológico produzido em Lona de Algodão 320g/m em tamanho único com regulagem na parte de trás do Boné. O produto pode ser personalizado
com a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser personalizado com a arte impressa em cores frente, lateral e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo 02 do presente Termo de Referência.

Cor: Natural;

Dimensão da impressão:

Impressão da frente: não inferior a 5x5 cm;

Impressão da lateral: não inferior a 6x3 cm;

Impressão da parte de trás: não inferior a 10x5 cm.

 

Item 02 – Sacolas Ecológicas, produzidas em Lona de Algodão 320g/m. O produto pode ser personalizado com a arte em até 4x0 cores. O produto deve ser
personalizado com a arte impressa em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 03 do presente Termo de Referência.

Cor: Natural;

Tamanho da sacola:

Corpo: 32cm (L) x 35cm (A);

Alça: 30cm (A) x 3cm (L);

Dimensão da impressão:

Impressão frontal: não inferior a 15x15 cm;

Impressão do verso: não inferior a 15x3 cm.

Justificativa

As camisetas, bonés e sacolas serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do exercício para os jovens de 10 a 17 anos de idade, que estão inseridos nos
Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. Serão
distribuídos, inclusive, como brindes nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a
Comissão do Programa de Educação Ambiental, como também distribuímos esse material nos cursos realizados por esta escola.

Arte final

Serão disponibilizadas em arquivos no formato CDR (corel draw), conforme modelos 0476687 e 0476691.



14/02/2019 SEI/TRE-AL - 0476668 - Termo de Referência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=510705&infra_siste… 2/2

Prazo de Entrega da Amostra

Até 10 (dez) dias após envio dos modelos.

Prazo de Entrega Final

Até 20 (vinte) dias após a aprovação das amostras.

Local de Entrega

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Av. Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Antares,
Maceió-AL, CEP 57.046-000, no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.

Unidade Fiscalizadora

Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, em 12/12/2018, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 0476668 e o código CRC CE4B6B93.
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