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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

 

a. Objeto

Aquisição de canetas e lápis ecológicos e personalizados, para serem distribuídos nos eventos direcionados aos cursos, palestras, congressos, seminários e de respons
atividades da EJE/AL.

b. Especificações

Caneta

Modelo A

Caneta ecológica com corpo 100% em papel e madeira, com cargas de tintas em azul, vermelho e preto (modelo 0477513).

Medida 15 cm

Lápis com Borracha

Modelo B

Lápis Ecológicos, produzido com 40% de material reciclado pré-consumo (sobras da produção de embalagens) ou de madeira de reflores

Medida – com borracha 19 cm

Impressão 4 x 0 cores

c. Quantidade

Modelo A 1500 canetas

Modelo B 1.000 lápis com borracha

d. Justificativa

As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no decorrer do exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, inseridos nos Programas Eleito
como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras oferecidas pela EJE/AL, quanto aos participantes de cursos, seminários e congressos que são reali

A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.

e. Arte final

A arte das canetas e lápis ecológicos será disponibilizada em arquivos finalizados no formato CDR (corel draw), conforme modelos A e B.

f. 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, M
no horário de 08h00 às 18h00 de segunda a quinta e entre 8h00 e 12h00 às sextas-feiras.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE, Analista Judiciário, em 12/12/2018, às 18:07, 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 0477477 e o código CRC 2839BBB0.
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