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1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 

2º 

Turno 

(se houver) 

01 Lista com nome e número dos candidatos, para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A2 

(420x594mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

1. As listas serão confeccionadas com listagens 

particularizadas município a município, 102 ao 

todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente.  

 

2. Será um arquivo para cada município, porém, 

utilizando-se a mesma letra e fontes para todos 

os municípios, mudando-se apenas os números 

de candidatos e partidos e a quantidade deles 

em cada lista. 

1 folha A2 (420x594mm) 

por seção eleitoral, em todo 

o Estado, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 11.310 - 
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02 Lista com nome e número dos candidatos, para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A3 

(297x420mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

1. As listas serão confeccionadas com listagens 

particularizadas município a município, 102 ao 

todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente.  

 

2. Será um arquivo para cada município, porém, 

utilizando-se a mesma letra e fontes para todos 

os municípios, mudando-se apenas os números 

de candidatos e partidos e a quantidade deles 

em cada lista. 

1 folha A3 (297x420mm) 

por seção eleitoral, em todo 

o Estado, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 1.450 - 

03 Lista com nome e número de candidato para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 

(210x297mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

1 folha A4 (210x297mm) 

por seção eleitoral, apenas 

para a Capital, com 

acréscimo contingente de 

10%. 

Folha - 1.716 
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OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após 

definição no primeiro turno. 

04 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; 

formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché 

fosco 115 g/m²; impressão offset, 

acondicionados em pacotes de 50 unidades 

cada. Modelo a ser fornecido. 

1 por Seção Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 unidades. 

Unid 

 

6.490 1.716 

 

Observação: Os modelos serão apresentados após o Registro de Candidaturas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 

 


