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Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência


FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2015/3050033-01

A Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia - FATEC, por meio de sua
Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que
realizará Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS do Tipo Menor Preço
Global por Lote, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
BIBLIOGRÁFICO E JOGOS PEDAGÓGICOS, para o Projeto 3.05.0033
conforme descrição completa no anexo IV, a partir da data de homologação da
presente licitação, especificados no item 2, de acordo com o que prescreve a Lei
nº 8.666 de 21.06.93, alterada por Legislação Posterior, Lei Complementar 123
de 14 de dezembro de 2006, bem como à legislação correlata e demais
exigências previstas neste Edital e seus Anexos..
Projeto: 3.05.0033

1.

Os envelopes 1 (documentação) e 2 (proposta) serão recebidos pelo

Presidente da Comissão de Licitações, na Avenida Roraima, 1000 - Prédio 66,
Cidade Universitária, Bairro Camobi – Santa Maria/RS – CEP: 97.105-900,
obedecendo o que segue e tendo em vista o que consta do Processo TP N°
2015/3050033-01

Data limite para a entrega dos envelopes 1 (documentação) e 2 (proposta):
Dia 14/10/2015, até às 14:00 h.

Data de abertura dos envelopes:
1ª. Abertura dia 14/10/2015, às 14:00 h (envelope 1);
2ª. Abertura dia 21/10/2015, às 14:00 h (envelope 2).

Após a habilitação, havendo renúncia expressa dos concorrentes quanto a
recursos, através do Termo de Desistência (Anexo III), proceder-se-á à imediata
abertura do envelope nº 2 (proposta), ou seja, no dia 14/10/2015 ou no primeiro dia útil
subsequente, a critério do Presidente da Comissão de Licitações.
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No caso de não haver renúncia expressa a recursos, a abertura do
envelope nº.02 será efetuada no dia 21/10/2015, às 14:00 h.
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
BIBLIOGRÁFICO E JOGOS PEDAGÓGICOS, para o Projeto 3.05.0033 conforme
descrição completa no anexo IV, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse
transcrito.
2.2. As quantidades constantes das relações anexas serão fornecidas pela Licitante
Vencedora, relativas a cada item, mediante emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO
(ANEXO V), de acordo com o disposto neste Edital e condições expressas na proposta,
através de fornecimento parcial, de acordo com as necessidades.

3. DA DOCUMENTAÇÃO
As licitantes poderão participar da presente licitação sob duas formas:
3.1. Empresas cadastradas no SICAF, na forma da lei.
a) apresentar o espelho do SICAF devidamente atualizado;
b) apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
3.2. Empresas que não estiverem inscritas junto ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, que deverão:
3.2.1. Apresentar, em uma única via, cópias autenticadas ou cópias acompanhadas dos
originais ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, a documentação relativa à
habilitação jurídica; à regularidade fiscal, conforme o seguinte:

I - Habilitação Jurídica:
a)

registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
II - Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ

FATEC
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b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidões Negativas da Secretaria
da Receita Federal e Dívida Ativa da União).
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
d) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas).
3.3. Anexos:
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de
responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo I deste Edital.
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.
c) Declaração de enquadramento de micro ou pequena empresa (quando a empresa for
enquadrada na condição da lei).
d) Termo de Desistência Recursal, a critério da licitante, podendo ser usado o modelo
constante no anexo III deste edital. (não constitui documento obrigatório)

3.4. A documentação relativa aos itens 3.1, 3.2 e 3.3 deverá ser apresentada no
ENVELOPE N.1 (DOCUMENTAÇÃO), que deve ser

fechado ou lacrado,

devidamente identificado, podendo ser usado o modelo a seguir:

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC
Avenida Roraima, 1000 - Rua Q, Prédio 66 –
Cidade Universitária – Santa Maria/RS CEP: 97.105-900
Comissão Permanente de Licitações
TOMADA DE PREÇOS N° 2015/3050033-01
Dia 14/10/2015, às 14:00 horas
ENVELOPE N. 1 – DOCUMENTAÇÃO
CNPJ da Empresa: .....................................

4. DA PROPOSTA

FATEC
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4.1. Deverá ser encaminhada ou entregue, na data prevista no item 1, em envelope
fechado contendo o número do CNPJ da Empresa Licitante que deverá estar
identificado no envelope. Não serão aceitas propostas em papel de uso em aparelho
fac-símile.
4.1.1. O envelope poderá ser entregue pessoalmente ou remetido por qualquer outro
meio, vedado a utilização de fac-símile e telex, sendo de exclusiva responsabilidade do
concorrente a entrega do mesmo nas datas, horas e locais citados no item 1.
OBS: O envelope poderá ser remetido para o seguinte endereço:

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC
Avenida Roraima, 1000 - Rua Q, Prédio 66 –
Cidade Universitária – Santa Maria/RS CEP: 97.105-900
Comissão Permanente de Licitações
TOMADA DE PREÇOS N° 2015/3050033-01
Dia 14/10/2015, às 14:00 horas
ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA
CNPJ da Empresa: .....................................

A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:
4.2. Preço (CIF), por item, unitário e total, para o item licitado.
4.3. Na cotação de preços unitários serão aceitos apenas 02 (dois) dígitos após a
vírgula.
4.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos,
fretes, taxas e demais incidências.
4.5. Na proposta deverá estar indicado a marca do produto ofertado, a falta desta
resulta desclassificação da proposta.
4.6. Na proposta deverá ser impressa ou datilografada, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas. Deverá constar os dados bancários da empresa, deverá estar datada e
com validade de 60 dias, deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa,
com carimbo e assinatura da mesma.

5. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

FATEC
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5.1 No dia, hora e local marcados, a sessão de entrega e abertura dos envelopes terá
início pela apresentação de credenciais, quando for o caso, de um único representante
de cada empresa, ao Presidente da Comissão de Licitações, para exame. Feito isso
serão abertos os envelopes fechados contendo os documentos exigidos e as propostas.
Não poderá haver duas empresas com o mesmo Representante Legal.
5.2 Após a habilitação, não havendo por parte das participantes, intenção de recurso, o
que poderá ser expresso nos termos do modelo anexo III deste Edital, bem como
consignado em ata, proceder-se-á à abertura dos envelopes n. 02 (propostas), podendo
ser efetuada no primeiro dia útil subseqüente, a critério da Presidente da Comissão de
Licitações. Havendo a intenção de recurso, a data para abertura do envelope n. 02 será
a constante do item 01 deste Edital, desde que julgados todos os recursos.
5.3 A Comissão de Licitações rubricará as documentações e propostas apresentadas,
submetendo as mesmas ao exame e rubrica dos representantes credenciados
presentes na sessão.
5.4 Havendo impugnação, o Presidente da Comissão de Licitações deverá registrar em
ata as razões que a determinaram e sua decisão, podendo reter documentos que a
instruam.
5.5 Será franqueado aos proponentes o exame da documentação e das propostas,
podendo qualquer um deles solicitar o registro de observações

que entender

conveniente, desde que o faça no momento próprio, anunciado pelo Presidente da
Comissão de Licitações, não sendo registrada em ata qualquer intervenção
intempestiva.
5.6 Fica reservado à Comissão de Licitações, que julgará a presente licitação, o direito
de acatar ou não as impugnações ou observações registradas em ata.
5.7 As dúvidas que surgirem durante a reunião serão, a juízo do Presidente da
Comissão de Licitações, por este resolvidas na presença das licitantes, devendo o fato e
sua decisão ser registrado em ata.
5.8. Após o encerramento, se a proposta de menor valor não for ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior
à proposta mais bem classificada. proceder-se-á da Seguinte forma:
5.8.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá

FATEC
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apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.8.2. No caso de empate real entre as propostas apresentadas pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 5.8 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.9. Após a habilitação, não havendo, das participantes, intenção de recurso, o que
deverá ser expresso em termo de desistência, de acordo com o formulário próprio anexo
a este Edital, bem como consignado em ata, proceder-se-á à abertura dos envelopes n.
2 (propostas), podendo ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente, a critério do
Presidente da Comissão de Licitações. Havendo a intenção de recurso, a data para
abertura do envelope n. 2 será a constante do item 1 deste Edital, desde que julgados
todos os recursos.
5.9.1. O preenchimento e entrega do Termo de Desistência de Recursos é uma
prerrogativa do Licitante.
5.9.2. Para os fins acima, a credencial de que trata o subitem 5.1. deverá ser através da
indicação da empresa, a qual conceda poderes ao representante credenciado, inclusive
para deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos.

6. DO JULGAMENTO
6.1. O julgamento será pelo menor preço unitário e será declarada vencedora a
proposta mais vantajosa e atendendo a todos os requisitos deste Edital.
6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 5.7.1., deste edital, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.7 deste edital, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
6.2.1. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame
6.3. Será desclassificada a proposta que apresentar preço excessivo, bem como
irrisório, nulo ou fizer menção à proposta de outro concorrente, assim como, a proposta
que não apresentar o catálogo e a marca do produto ofertado.
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7. DA ADJUDICAÇÃO
7.1. A adjudicação será deferida à licitante vencedora, mediante a ATA DE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação serão
alocados quando da emissão das Ordens de Fornecimento, em caso de necessidade de
aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente
certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante
FATEC/UFSM. O prazo para pagamento será de no máximo 10 (dez) dias a partir da
data de sua entrega, desde que não haja impedimento legal.
9.2.: Não será admitida nenhuma outra forma de pagamento que não o Depósito
Bancário que será efetuado pela FATEC nos prazos acima mencionados.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Os recursos administrativos são os previstos nos termos do artigo 109 da Lei nº
8.666/93.

11. DAS PENALIDADES
11.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 77 da Lei nº 8.666/93, bem
como nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal.
11.2. A multa em caso de atraso na entrega dos equipamentos solicitados será de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto não entregue.
11.2.1. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado se
não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item
12.6 do Edital.

FATEC
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11.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora será de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento que, requisitado, deixar de ser
entregue.
11.3.1. A licitante vencedora será considerada inadimplente se a partir do 15º (décimo
quinto) dia da não entrega do produto, após o prazo estipulado no item 12.6 deste
Edital.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A FATEC, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar esta
licitação, sem que caiba aos participantes, direito a reclamação ou indenização.
12.2. Não será admitida a transferência a outrem, no todo ou em parte, a
subcontratação, nem o consórcio de empresas, quanto ao objeto desta solicitação de
orçamento.
12.3. A simples participação nesta licitação implica na aceitação plena e incondicional
do inteiro teor expresso neste Edital, transcorrido “in albis” o prazo estabelecido no
artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93.
12.4. A proposta apresentada terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da
data de abertura do ENVELOPE n. 02.
12.6. O prazo de entrega total dos produtos, objeto de cada Ordem de Fornecimento,
não poderá exceder 30 (trinta) dias,

a contar do recebimento do mesmo. O prazo

indicado pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado deverá
ser rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora às cominações previstas
no presente Edital.
12.7. Para dirimir qualquer questão, a respeito da presente licitação, o foro competente
será a comarca da cidade de Santa Maria.
12.8. O local da entrega do produto estará especificado na ordem de fornecimento
e será realizado na cidade de Santa Maria – RS.
12.9. O produto fornecido fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição
pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a FATEC.
12.10. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma
determinada pelo Edital.

FATEC
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12.11. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta
licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as
demais condições.
12.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro competente, que será a
comarca da cidade de Santa Maria/RS .12.12. Informações e outros elementos
necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão fornecidos pela
FATEC – Campus/UFSM, na cidade de Santa Maria/RS - Fone(55) 3226-6945, das
07:45 ás 11:45 e dás 13:00 ás 16:46 horas, de segunda à sexta feira, email
licitacoes@fatecsm.org.br

Santa Maria - RS, 22 de Setembro de 2015.

...............................................................
Lidiane Daniela Toso
Comissão de Licitações
FATEC

FATEC
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa _____________________________________________________, inscrita
sob o CNPJ nº _____________________/____________-_____ sediada na cidade de
________________________________Estado ___________________________ à rua
____________________________________________________,

nº_____________

bairro _______________________________, CEP ______________-_______, Fone:
_________________, Fax ____________________, declara sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação
no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Santa Maria, ______ de ________ de 2015.

_______________________________________
Assinatura

_______________________________________
Nome do Declarante

_______________________________________
Nº Cédula de Identidade:

FATEC
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N. 2015/3050033-01

……………………………………………………………………………………,

inscrito

no

CNPJ n. ……………………………………, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) ………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de
Identidade n. ……………………………… e do CPF n. …………………………………,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

………………………………………………………
(data)

………………………………………………………………………………………………
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO III (OPCIONAL)

TERMO DE DESISTÊNCIA RECURSAL

A

Empresa

_______________________________

__________________________,

por

legal______________________________

intermédio
(conforme

de

CNPJ
seu

documento

n

Representante
em

anexo),

no

presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de qualquer recurso cabível
relativo à fase de habilitação referente ao Ato Convocatório n. 2015/3050033-01,
promovido pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC, de acordo com o
Artigo 43, III da Lei n. 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei n. 8.883/94.

Santa Maria, ______ de _______________ de 2015.

FATEC
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ANEXO IV
LOTE ITEM

UND.

QUANT.

03

03

Apagador para quadro branco - uso em quadro branco/magnético, base Unidade
plástica cor azul, c/ feltro tamanho 5.5cm x 14.5cm x 6mm,
Blocos para anotações- auto-adesivo reposicionáveis, tamanho 38MM X
50MM nas cores Amarelo,Rosa,Verde e Laranja tipo Neon. Pacote com 4 Unidade
blocos de 50 folhas cada.
Unidade
Borracha branca-p/ lápis e/ou grafite, tamanho 3.2cm x 2.3cm x 8mm.

04

Caderno escolar (96 folhas) Espiral Capa Dura

Unidade

71

05

07

Caneta esferográfica (caixa 50 unidades)-em plástico Cristal sextavado,
Caixa
escrita média, tinta azul, ponteira esférica em tungstênio p/ escrita até
3000m.,
Caneta marca texto tinta superfluorescente resistente a luz, em formato
retangular, medindo 10 x 2.5 x 1.7cm, ponta chanfrada, nascores, rosa, Unidade
azul, verde, amarelo. (10 unidades de cada cor)
Unidade
Caneta para CD ponta media

08

CDR-R Virgem, 700 Mb/80 min.

09

Cola bastão- com tampa roscável para manipulação, não tóxico, bastão Unidade
com 10 gramas.
Cola branca escolar-lavável, tubo com tampa aplicadora, não tóxico, Unidade
capacidade 90 gramas,
Corretivo liquido a base d'água, não tóxico, secagem rápida, tubo com 18 Unidade
ml
Unidade
Crachá horizontal com identificação

01
02

01

ESPECIFICAÇÃO

06

10
11
12

Unidade

13

Envelope A4 (caixa com 100 unidades) em papel Pardo 75 gr., tamanho
229 x 324

14

70
35

01
40
03
400
09
65
06
130

Caixa

03

Fita adesiva marrom 50mmx50m

Unidade

15

15

Fita adesiva transparente 50mmx50m

Unidade

15

16

Fita crepe 45mmx50m

Unidade

22

17

01

18

Grampeador para 100 folhas- de mesa grande 23/8-13Grampeia até 100 Unidade
folhas sulfite 75g, para grampos 23/8, 23/10, 23/13, 9/14 (mm),
Unidade
Grampeador para 20 folhas

19

Grampo para 100 folhas (caixa com 5.000)-galvanizado, tamanho 23 x 10

Caixa

01

20

Grampo para 20 folhas (caixa com 5.000)

Caixa

01

21

Lápis de cor grande atóxico (caixa com 12 cores)

Caixa

56

22

Lápis preto redondo nº 21 (caixa com 50 unidades)

Caixa

02

23

Marcadores adesivos (pacote com 100 unidades)-reposicionáveis, nas
cores Amarelo,Rosa,Verde e Laranja tipo Neon, 76x102mm, com 100
folhas

Pacote

04

24

Palitos de picolé (pacote com 100 unidades)

Pacote

06

25

Papel A4 colorido 85 gr pct. c/50 folhas. Formato: 210 x 297 mm. Cores
sortidas (ex: preto, vermelho, azul, verde, laranja, amarelo, marrom)

Pacote

16

26

Papel cartão A4 (pacote com 50 unidades) gramatura 180

Pacote

06
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Unidade

03

Pacote

01

Unidade

30
03

31

Papel vergê (pacote 100 folhas)-tamanho A-4, gramatura 90 gr cor Unidade
Branco
Unidade
Pasta fichário A-Z

32

Tonner para impressora laser: Toner Preto Premium -Impressora HP

Unidade

10

Unidade

01

27

Papel contact 0,45x25m transparente

28

Papel couchê 250g A4 (pacote 100 folhas)

29

Papel pardo 66x96cm

30

Laserjet 1536 dnf MDF - Compativel

03

Jogos pedagógicos (Vários jogos de diferentes valores, 01 unidade
de cada tipo) segue lista abixo:
02

01

Aramado - Mesa de Coordenação Medida mesa fechada: 60 x 60 x 53 cm.
Medida da mesa montada: 60 x 60 x 85 cm. Material M.D.F., plástico, arame e
ferro.Idade: A partir de 3 Anos
Aramado Acrobático - Medida do produto: 35 x 10 x 25 cm, Material :Madeira,
M.D.F. e arameIdade: A partir de 3 Anos
Aramado Borboleta- Medida do produto: 17 x 20 x 23 cm Material ;Madeira,
M.D.F., e arame. Cód.1929 A partir de 2 anos
Aramado Carrinho- Medida do produto: 17 x 13 x 14,5 cm Madeira, M.D.F. e
arame. A partir de 2 anos
Aramado Casinha- Em forma de cubo com a parte superior e laterais
compostas por 5 atividades: Aramado casinha: Formas e Cores: Ábaco:
Quadrinho rabiscos de iniciação: e Carrinhos e caminhos. Medida do produto
fechado: 27 x 27 x 27 cm. Medida aproximada do produto montado: 27 x 27 x 50
cm. Material - madeira, M.D.F. e arame. Idade A partir de 3 Anos
Arramado Entrelaçado - Medida do produto: 35 x 10 x 25 cm Material Madeira,
M.D.F. e arame idade A partir de 3 Anos.
Arramado Espiral - Medida do produto: 35 x 10 x 18 cm Material Madeira,
M.D.F. e arame. Idade A partir de 3 Anos
Arramado Montanha-Russa- Medida do produto: 25 x 25 x 32
cm.MaterialMadeira, M.D.F. e arame. Idade A partir de 3 Anos
Arramado Ondular Medida do produto: 35 x 10 x 15,5 cm. Material Madeira,
M.D.F. e arame. Idade A partir de 3 Anos
Arramado Triangular Medida do produto: 35 x 10 x 24,5 cm Material Madeira,
M.D.F. e arame. Idade A partir de 3 Anos
Kit Arramado 6 itens - Composto por um conjunto de 6 aramados: Aramado
Triangular, medindo: 35 x 10 x 24,5 cm - Aramado Ondular, medindo: 35 x 10 x
15,5 cm - Aramado Montanha-Russa, medindo: 25 x 25 x 32 cm - Aramado
espiral, medindo: 35 x 10 x 18 cm - Aramado entrelaçado, medindo: 35 x 10 x 25
cm e Aramado acrobático, medindo: 35 x 10 x 25 cm. Material Madeira, M.D.F.,
plástico e arame.idade A partir de 3 Anos
Bate Martelo Brinquedo educativo, com base medindo 24 x 13 x 7 cm, com 4
orifícios vazados (usinados), 4 pinos de madeira com 10 cm de altura, 1 martelo
de 18 cm .Material Madeira e M.D.F. idade A partir de 18 Meses
Casinha Rosa- Dividida em 04 cômodos, acompanha mobília com 15 peças (1
mesa com 4 cadeiras, 1 fogão, 1 pia, 1 geladeira, 1 sofá - 2 lugares, 1 sofá - 1
lugar, 1 mesinha de centro, 1 armário com portas e gavetas, 1 cama de casal, 1
guarda-roupa, 1 pia+vaso) e 02 bonecos com (roupas de tecido e chápeu, sendo
1 moreno e 1 claro). Acompanha 16 travas (para fixar nos engates da casinha).
Medida da casinha montada: 40 x 40 x 25 cm. Produto com certificação do
INMETRO. Material M.D.F.idade A partir de 4 Ano
Construindo Pirâmide- Descrição5 pirâmides de M.D.F. medindo 10 x 20 cm.
Material M.D.F. idade A partir de 3 Anos
Kit Trânsito - Confeccionado em M.D.F. e madeira. Composto por 15 peças
medindo 90 cm, sendo: 01 semáforo e 14 placas de sinalização serigrafadas,
conforme as normas de trânsito.Material M.D.F. idades Todas as Idades
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Martele Alinhave o Gorila-Descrição Composto por 26 peças. Base: oval com
16 orifícios vazados (usinado) com 2 laterais em forma de gorila. 4 roupas em
forma de macacão coloridas que servem de alinhavos. 4 cadarços coloridos de
poliéster, que entrelaçam as roupas no corpo do macaco (laterais). 1 martelo de
madeira e 16 pinos de madeira revestidos com plástico. Gorila 27,5 x 22 x 20
cm, martelo 18,5 x 5 x 4 cm, pinos 8 cm, cadarços aproximadamente 70 cm de
comprimento.Material M.D.F. idade A partir de 4 Anos
Maleta Pedagógica- Conjunto com 10 brinquedos acondicionados em maleta de
M.D.F. Descrição:Relógio, Bate martelo, Balança, Caixas coloridas, Passa formas geométricas, Pinos de encaixe, Caixa com figuras geométricas, Mosaico
triângulo, Torre de formas e Sequência de unidades. Produto com certificação do
INMETRO.Material M.D.F. Idade A partir de 4 Anos
Mobiliário com 25peças- Mobiliário composto por 25 peças: 1 estante, 2 sofás,
1 mesinha de centro, 1 gangorra, 1 balanço, 1 guarda-roupa, 1 berço, 1 pia, 1
fogão, 1 geladeira, 1 mesa, 4 cadeiras, 1 cômoda, 1 armário, 1 penteadeira, 2
camas, 2 vasos de flor, 1 banheira, 1 pia de banheira com vaso sanitário.
Produto com certificação do INMETRO. Material M.D.F. idade A partir de 4 Anos
Prancha de Seleção Pequena- Base medindo 19 x 20 cm com pinos fixos de
madeira que servem de encaixe para as peças, com quantidade de pinos
proporcional ao número de orifícios das peças. 16 peças geométricas coloridas,
usinadas e vazadas sendo divididas em 4 formas e vazadas de acordo com a
forma (quadrado - 4 orifício, retângulo - 2 oríficios, triângulo - 3 orifícios, e
círculos - 1 orifício). Produto com certificação do INMETRO.Material M.D.F. idade
A partir de 3 Anos
Prancha de Seleção Grande - Base medindo 55 x 17 cm, com pinos fixos de
madeira que servem de encaixe para as peças, com quantidade de pinos
proporcional ao número de orifícios das peças. 16 peças geométricas, usinadas
e vazadas sendo divididas em 4 formas, vazadas de acordo com a forma
(quadrado - 4 orifício, retângulo - 2 oríficios, triângulo - 3 orifícios, e círculos - 1
orifício). Produto com certificação do INMETRO. Material M.D.F. idade A partir de
3 Ano
Pequeno Engenheiro- Contém 50 peças pintadas e serigrafadas, que se unem
formando uma construção. Produto com certificação do INMETRO.
Material M.D.F. idade A partir de 3 Anos;
Agogô - 01 par. Medida Agogô: 9 x 3 x 22 cm. Medida Baqueta: 17 cm. Material
Madeira, idade A partir de 4 Anos;
Pinos de Encaixe – Base medindo 16 x 14 x 1,5 cm, 20 pinos de madeira
coloridos, nas cores: vermelho amarelo, azul e verde, com medidas variando de
3 a 6 cm. Produto com certificação do INMETRO. Material M.D.F e Madeira,
Idade A partir de 4 Anos
Jogos da Mesa Maluca- Confeccionado em M.D.F. 0,28 cm e madeira. Jogo
composto por 51 peças (mesa + bastões). Mesa medindo 18 x 5 cm pintada e
serigrafada com tinta ultravioleta atóxica. Acompanha 50 bastões de madeira
coloridos (medindo de 3 a 7 cm e diâmetro de 2 e 3,5 cm).Material M.D.F. Idade
A partir de 5 Anos
Musicalização- Raquete Sonora- Instrumento musical de percussão. Contém 1
par de raquetes com 21 X 10 cm cada.Material M.D.F. Idade A partir de 4 Anos
MusicalizaçãoTelefone
de
Barras
Instrumento musical melódico. Acompanha 2 baquetas de madeira medindo 29
cm. Metalofone medindo: 47 X 32 X 4 cm. Material Madeira, metal e M.D.F Idade
A partir de 4 anos
Prancha Geométrica- Base usinada e vazada medindo 44 x 32 cm, colada sob
uma base inteira formando um baixo relevo para encaixe de figuras geométricas.
4 formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo e retângulo) com 2 tamanhos
diferentes. Produto com certificação do INMETRO. Material M.D.F .idade A partir
de 4 Anos
Rola-Rola- Brinquedo confeccionado com 4 bases redondas em forma de
círculos, sendo 2 bases externas e 2 bases internas vazadas (para passagem
das bolinhas e guiso). Contém 6 bolinhas de tamanho e cores diferentes e 1
guiso metálico. Medidas: 26,5x 9,5 cm. Produto com certificação do Inmetro.
Material M.D.F. idade. A partir de 18 Meses
Rola-Rola Bebê - Jogo com 2 unidades. Possui 2 bolinhas e 1 guizo, medindo
7 x 8 cm. Material M.D.F. idade A partir de 18 Meses
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Rola-Rola Mini - Medidas: 11 x 9,5 cm. Brinquedo composto por 2 bases
redonda. Contém 3 bolinhas de cores diferentes e 1 guiso metálico.Material
M.D.F. idade A partir de 18 Meses
Troque e encaixe as cores-Avião - Base em forma de Avião usinado e pintado,
com 10 cavilhas de madeira fixas. 16 peças usinadas e perfuradas para encaixe
nas cavilhas da base. Medida: 18 x 14 x 5 cm.
Material M.D.F. e Madeira. Idade A partir de 3 Anos
Troque
e
encaixe
as
cores
da
Casa
Base em forma de Casa usinada e pintada, com 12 cavilhas de madeira fixas. 20
peças coloridas, usinadas e perfuradas para encaixe nas cavilhas da base.
Medida: 18 x 16,5 x 4,5 cm. Material M.D.F. e madeira. Idade A partir de 3 Anos
Trenzinho Educativo- Trenzinho com 1 locomotiva e 3 vagões, medindo 100 x
17 x 14 cm. Descrição das peças: Locomotiva usinada, com janelas e parabrisa
vazados, 4 rodinhas, vagões - usinados e vazados com formas geométricas de
ambos os lados: triângulo, círculo, quadrado, retângulo, paralelograma, losango
(sendo 3 figuras de cada lado do vagão) totalizando 18 peças que se encaixam
nas formas correspondentes dos vagões. Cada vagão, possui 4 rodinhas presas
por cavilhas. Locomotiva e vagões com pinos de madeira e engatados por
engates. Produto com certificação do INMETRO.MaterialM.D.F. Idade A partir de
4 Anos
Torres de Formas Geométricas- 1 base medindo 14 x 14 x 13,5 cm, com 4
varetas madeira de 11 cm e 16 peças de formas geométricas. sendo: retângulo,
triângulo, quadrado e círculo (4 unidades de cada forma geométrica, nas cores
azul, amarelo, vermelho e verde).Material Madeira e M.D.F. idade A partir de 3
Anos
Torre de Hanói- Base medindo 34 x 13 x 1,5 cm, 3 pinos de madeira com 6 cm
de altura, onde se encaixam as peças. 6 peças (quadrados de tamanhos
diferentes). Produto com certificação do INMETRO.Material M.D.F.e Madeira.
idade A partir de 3 Anos
Torre
e
encaixe
as
cores
–
Palhaço
Confeccionado em M.D.F. 0,9 cm e madeira. Base em forma de Palhaço usinado
e pintado com tinta branca ultravioleta atóxica, com 10 cavilhas de madeira fixas.
12 peças coloridas, usinadas e perfuradas para encaixe nas cavilhas da base,
pintadas com tinta esmalte sintético atóxico nas cores: Verde, vermelho, amarelo
e azul. Medida: 13 x 18 x 5 cm. Material M.D.F. idade A partir de 3 Anos
Casinha Azul - Casinha de 3 andares. Possui 6 cômodos e 2 escadas.
Acompanha mobiliário com 31 peças : 1 fogão, 1 geladeira, 1 pia, 1 mesa, 4
cadeiras, 2 sofás, 1 mesa de centro, 1 estante, 1 armário, 2 camas, 1 berço, 1
pentiadeira, 1 cômoda, 1 guarda-roupa, 1 banheira, 1 banheiro (pia + vaso), 1
gangorra, 1 balanço, 1 rede, 2 flores de vaso pequeno, 3 flores vaso grande, 2
flores canteiro. Medida casinha montada: 84 x 84 x 42 cm. Produto com
certificação do INMETRO.Material Madeira e M.D.F idade A partir de 4 Anos
Linha
Movimento
1
Físico
Integral
Descrição
Conjunto de 06 atividades, composto por 87 peças. Sendo: Prancha de
equilíbrio; Balizas; Semicírculos Graduados; Obstáculos com salto elevados;
Arco passa por dentro e Jogo de argolas. Material M.D.F., madeira e plástico
idade A partir de 4 Anos
Moveis para Creche –Kit Cozinha - Brinquedo imitando um jogo de cozinha
composto por 4 itens: Armário, fogão, pia e geladeira. Medida do Armário
montado: 65 x 45 x 106 cm. Medida do fogão: 48 x 61,5 x 71 cm. Medida da pia:
65 x 45 x 71 cm. Medida do refrigerador duplex: 45 x 122,5 x 41,5 cm.
Material M.D.F. e madeira.Idade A partir de 3 Anos
Casinha Vermelha
- Casinha vermelha medindo 81 x 69 x 71 cm. Composta
por 2 andares com 8 cômodos, acompanha mobiliário com 31 peças (1 fogão, 1
geladeira, 1 pia, 1 mesa, 4 cadeiras, 2 sofás, 1 mesa de centro, 1 estante, 1
armário, 2 camas, 1 berço, 1 penteadeira, 1 cômoda, 1 guarda-roupa, 1
banheira, 1 banheiro (pia + vaso), 1 gangorra, 1 balanço, 1 rede, 2 flores de vaso
pequeno, 3 flores vaso grande, 2 flores canteiro. Produto com certificação do
INMETRO.Material Madeira e M.D.F idade A partir de 4 Anos
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Brincando de Vender-Banca do Feirante- Acompanha: 12 bandejinhas de
plástico com frutas e legumes variados, 12 unidades por bandejinhas (morango,
pimenta, pera, pêssego...). 2 prateleiras para as bandejinhas e uma bancada
para a balança e a caixinha. Caixa de dinheirinho com tampa serigrafada, 2
divisórias para moedas de plástico (50 moedinhas coloridas), 2 divisórias para
dinheirinho em cédula de papel (3 notinhas de cada valor: 1, 2, 5, 10, 20, 50 e
100. Total de 21 notinhas imitando o Real. Material M.D.F. idade A partir de 5
Anos
Corrida Coleta Seletiva- Conjunto de 06 atividades, composto por 154 peças.
Material Madeira, M.D.F. plástico e E.V.A. idade A partir de 4 Anos
Quebra Cabeça Pirâmide Alimentar Brasileira - Quebra-cabeça para crianças
de 13 peças, mais 1 base. Serigrafadas com ilustrações de uma pirâmide
alimentar com esquemas gráficos, que distribuem os vários tipos de alimento em
proporções a serem ingeridas, por pessoas que buscam uma alimentação
saudável e balanceada. 1 Base com fundo em baixo relevo (para montar o
quebra-cabeça). Medida: 49 x 36,5 cm. Material M.D.F idade A partir de 4 Anos
Brincando de Vender Mercearia do Bairro Contém (86 peças). Composta por
4 partes. Sendo 2 laterais, 1 prateleira principal (central) e 1 banca. Lados: de
um lado serigrafia de produtos de limpeza e 5 prateleiras/divisões e outro lado,
serigrafia com alimentos. Parte central que se une com os 2 lados com o nome
serigrafado "Mercearia do Bairro - Brincando de vender." e com ilustrações do
lado esquerdo de um menino e do direito de uma menina. Acompanha: 32
caixinhas de papel cartão, ilustrando 19 produtos (entre alimentos e de limpeza),
12 bandejinha de plástico com frutas e legumes variados, 12 unidades por
bandejinha (morango, pimenta, pera, pêssego...). 2 prateleiras para as
bandejinhas e uma bancada para a balança e o caixinha.Caixa de dinheirinho
com tampa serigrafada, 2 divisórias para moedas de plástico (50 moedinhas
coloridas), 2 divisórias para dinheirinho em cédula de papel (3 notinhas de cada
valor: 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Total de 21 notinhas imitando o Real).Material
M.D.F. Idade A partir de 5 Anos

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (Vários títulos de diferentes valores e
quantidades unitárias por título) segue lista abaixo:

03

01

ARENDT, Hannah.A crise na educação.Entre o passado e o futuro.São
Paulo:perspectiva,1979. (02 und.)
BARBIERI,Stela. Interações: onde está a Arte na infância? São
Paulo:Blucher,2012. (02 und.)
BARBOSA, A. M. (org.) Arte-Educação: leitura no sub-solo9ª edição. São Paulo:
Cortez, 2013. (02 und.)
BENJAMIN, W. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São
Paulo: Summus, 1984. (02 und.)
BONDIOLI, A. (Org). O Projeto Pedagógico da creche e a sua avaliação: a
qualidade negociada. Campinas-SP: Autores Associados, 2004. (02 und.)
BONDIOLI, A. (Org). O tempo no cotidiano infantil: perspectivas de pesquisas
e estudos de casos.São Paulo: Cortez, 2004. (02 und.)
BONDIOLLI, A.;Ferrari,M.;Gariboldi,A. Idéias Orientadoras para a Creche:A
qualidade negociada.. Ed. autores Associados, 1ª edição (2012). (02 und.)
BRIZUELA, Bárbara M. Desenvolvimento matemático na criança: explorando
notações/ Tradução Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artemed,
2006. (02 und.)
BRITO, T.A. Música na educação infantil. São Paulo: Petrópolis, 2003. (02
und.)
BROUGÈRE, Gilles; ULMANN, Anne-Lise. Aprender pela vida cotidiana.
Campinas, SP: Autores Associados, 2012. (Coleção Formação de Professores)
(02 und.)
CERQUETTI-ABERKANE, F., BERDONNEAU, C. O ensino da Matemática na
educação infantil. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. (02 und.)
CORSINO, P. (org) Educação Infantil: cotidiano e políticas. Campinas, SP:
Autores Associados, 2009. (02 und.)
CORSINO, P. Infância e linguagem em Walter Benjamin. In: SOUZA, S. J. e
KRAMER, S. (orgs). Política, cidade, educação: itinerários de Walter Benjamin.
Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio e Contraponto, 2009, p.219-242. (02 und.)
ELKONIN,D.B.Psicologia do Jogo.SãoPaulo:Martins Fontes,1998. (02 und.)
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EYER, DianneWidmeyer; GONZALEZ-MENA, Janet. O cuidado com bebês e
crianças pequenas na creche. McGrraw-Hill, 2014. (02 und.)
FARIA,
Ana
Lúcia
Goulart
de
&Anastasia
de
Vita
(Org.)
Ler com bebês: contribuições das pesquisas de Susanna Mantovani. Editora
Autores Associados. (02 und.)
FARIA.A.L.G.,MELLO,S.A.Linguagens
Infantis,
outras
formas
de
leitura.Campinas, Autores associados:2005. (02 und.)
FAYOL, M. A criança e o número: da contagem à resolução de problemas.
Porto Alegre. Artes Médicas, 1996. (02 und.)
FERREIRO ,E.TEBEROSKY.A Psicogênese da Língua Escrita.porto alegre,
Artes Médicas,1985. (02 und.)
FOCHI, P. Afinal, o que os bebês fazem no berçário?:comunicação,
autonomia e saber-fazer de bebês em um contexto de vida coletiva. Porto
Alegre: Penso, 2015. (02 und.)
Formosinho, J. O., Kishimoto, T. M. PINAZZA,M. S..Pedagogias da Infância:
Dialogando com o passado, construindo o futuro. Porto Alegre,Artmed: 2007.
(02 und.)
FORMOSINHO, O. KISHIMOTO.T.M. Em busca da Pedagogia da infância:
pertencer e participar.PortoAlegre:Penso, 2013. (02 und.)
FUSARI, M. F.R. &FERRAZ, M.H. Metodologia de Ensino de Arte. 2. Ed. São
Paulo: Cortez, 2009. (02 und.)
GOULART, A.G.F.; MELLO, S.A.M. (orgs..)O mundo da escrita no universo da
pequena infância. Campinas/SP: Autores Associados, 2004. (02 und.)
GOULART, C. Alfabetização e letramento: os processos e o lugar da literatura.
In: PAIVA, MARTINS, PAULINO, CORRÊA,VERSIANI (orgs). Literatura:
saberes em movimento. Belo Horizonte: CEALE, Autêntica, 2007. (02 und.)
HORN, Maria da graça Souza. Cores, sabores sons e aromas:A organização
dos espaços da educação infantil.Porto Alegre:Artmed,2003. (02 und.)
JOBIM E SOUZA, S. Infância e Linguagem – Bakhtin, Vygotsky e Benjamin.
Campinas São Paulo: Papirus, 1995. (02 und.)
KISHIMOTO, T. M. (ORG.). Jogo, brinquedo, brincadeira e educação.14.ed.
São Paulo: Cortez, 2011. (02 und.)
KISHIMOTO, T. M.O Brincar e suas Teorias.Ed. Pioneira,1998. (02 und.)
MÉREDIEU, F.O desenho infantil. São Paulo: Cultrix, 1981. (02 und.)
MORTATTI, M.R.L. Os sentidos da alfabetização. São Paulo: UNESP, 2000.
(02 und.)
NUNES, L.B. Livro, um encontro com Lygia Bojunga Nunes. 6. Ed. Rio de
Janeiro: Agir, 2004. (02 und.)
RODARI, G. Gramática da fantasia. São Paulo: Summus Editorial, 1982. (02
und.)
SINCLAIR, :Hermine , Mira Stambak, IrèneLézine, SylvieRayna& Mina Verba .Os
Bebês e as Coisas. Editora Autores Associados, 1ª edição (2012). (02 und.)
SLADE, Peter. O jogo dramático infantil. São Paulo: Summus Editorial, 1978.
(02 und.)
STAMBAK, M. Coleção formação de Professores: série Ed. infantil em
movimento.Os bebês entre eles:descobrir,brincar,inventar juntos. Campinas,
SP: Autores Associados, 2011. (02 und.)
VASCONCELLOS, Tânia (org) Reflexões sobre infância e cultura. Niteroi:
EdUFF, 2008. (02 und.)
VIGOTSKI, L.S. Psicologia da Arte. Alinea, 2001. (02 und.)
VIGOTSKI, L.S. A formação social da mente.. São Paulo: Martins Fontes,
1991. (02 und.)
ZILBERMAN, R.A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 1981. (02
und.)

Era uma vez uma Lagarta- Livro Brinquedo. Editora Scipione. (01 und.)
Pedro e Tina, uma amizade muito especial.King, Stephen Michael. Ed:
Brinque Book. (01 und.)
Macacote e Porco Pança - Ruth Rocha. Ed. Salamandra.40 pag. (01
und.)
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Quando Eu Comecei a Crescer- Ruth Rocha. Salamandra, 2009. (01
und.)
A Arca de Noé - Ruth Rocha.Ed. Salamandra, 2009. (01 und.)
Eu Gosto Muito -Ruth Rocha.Coleção As coisas que eu gosto. Ed.
Salamandra, 2009. (01 und.)
O Menino que aprendeu a ver. Ruth Rocha. Ed. Salamandra. (01 und.)
Chapeuzinho Amarelo – Chico Buarque. (01 und.)
O estranho caso da massinha fedorenta. Heloisa Prieto, Cia das
Letrinhas. (01 und.)
Aldeias palavras e mundos indígenas. Valeria Macedo – Ilustrações
Mariana Massarani,Companhia das Letrinhas. (01 und.)
O menino que espiava pra dentro. Ana Maria Machado.2008. (01 und.)
Quem perde Ganha. Ana Maria Machado. GLOBAL EDITORA,2008. (01
und.)
Ou isto ou aquilo. MEIRELES, CECILIA, Editora Nova fronteira, 2002.
(01 und.)
Assim Assado. Eva Furnari,Editora Moderna, 2004. (01 und.)
Travadinhas, Eva Furnari. 32pag.3. edição, 1991. (01 und.)
Histórias
Maravilhosas
de
Andersen
De Hans Christian Andersen, com tradução de Heloisa Jahn
Companhia das Letrinhas. (01 und.)
A Fada que Tinha Idéias De Fernanda Lopes de Almeida, com
ilustrações de Edu Editora Ática. (01 und.)
Meu Livro de Folclore De Ricardo Azevedo,Editora Ática. (01 und.)
História Meio ao Contrário De Ana Maria Machado, com ilustração de
Renato Alarcão Editora Ática. (01 und.)
A Bolsa Amarela De Lygia Bojunga, com ilustrações de Marie Louise
Nery Casa Lygia Bojunga. (01 und.)
A ararinha do bico torto. Parte da coleção Todos Juntos Autor: Walcyr
Carrasco.Ed. Ática. (01 und.)
Maria vai com as outras. Coleção: LAGARTA PINTADA.Sylvia Orthoff
th. Editora Ática. (01 und.)
A cesta da Dona Maricota. Tatiana Belinky.Editora Paulina, 2012. (01
und.)
O Caso dos Ovos. Tatiana Belinky. Ed. Ática.8ª edição, 1986. (01 und.)
As aventuras de Tory,a tartaruga. Autor(a) Sunny Editora.Paulinas ano
2012 pág. 32. (03 und.)
Chuva de manga. Autor James Rumford Editora. Brinque-Book ano
2005 pág 32. (03 und.)
Escola de Chuva. Autor James Rumford Editora.Brinque-Book ano
2012 pág 32. (03 und.)
Os setes novelos: um conto de Kwanzaa. Autora Ângela Shelf
MedearisTradutor : André Jenkino do Carmo Editora: Cosac Naify ano
2005 pág 40. (03 und.)
O menino marrom. Autor Ziraldo Editora: Melhoramentos ano 2012 pág.
32. (03 und.)
O baú das histórias: um conto africano recontado e ilustrado. Autor: Gail
E. Haley, tradutor Gian Calvi. Editora Global, ano 2005 pág 40. (03 und.)
Menina bonita do laço de fita. Autora Ana Maria Machadi. Editora. Ática
Ilustrador:Claudius ano 2011 pág. 24. (03 und.)
A semente que veio da África. Autor Heloisa Pires Lima,Georges
Gneka,Mário Lemos Editora.Salamandra ano 2005.(03 und.)
Obax. Autor André Neves Editora .Brinque-Book ano 2010 pág 36. (03
und.)
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História da Preta. Autora Heloisa Pires de Lima Ilustrador: Laura Beatriz
ano 1998 pág 64. (03 und.)
O mundo no Black Power de Tayó. Ilustrador Taisa Borges Editora
Peirópolis ano 2013 pág 48. (03 und.)
Pequenos contos negros. Autor BlaiseCendrars Ilustrador Lygia Rocco
Editora. SM ano 2014 pág 96. (03 und.)
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ANEXO VI
MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

FATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA.
RUA Q, S/N, Prédio 66 - Cidade Universitária CEP 97105-900, Santa Maria – RS.
CNPJ: 89.252.431/0001-59 - Telefone: (55) 3226-6900 - Fax: (55) 3226-6911.
Santa Maria, ............. de ........................... de 2015.
Á
EMPRESA: ........................................
CNPJ: ................................................
TELEFONE: (......) .............................

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2015/ ..........................
Solicitamos a entrega dos itens abaixo, referente a........................ FATEC. Para formalização
de fornecimento a Nota Fiscal deverá ser em nome da FATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO À
TECNOLOGIA E CIÊNCIA, com CNPJ sob o nº 89.252.431/0001-59, IE: 109/0281436 e IM: 27246028.
Informe na Observações da Nota Fiscal o número: CT............................... e OF:
2015/............
Dúvida tratar com .................................... no telefone (55)3226-6900.
Colocar os Dados Bancários na Nota Fiscal para que seja feito o Depósito Bancário.
Sendo que o local de entrega é .............................. – Avenida Roraima, 1000 – Rua Q - Prédio
66 - Cidade Universitária CEP 97015-970, Santa Maria – RS.
Os itens abaixo serão adquiridos para o Projeto ........................... (.....................).
O Documento Fiscal NÃO poderá ser emitido com valor maior do que o abaixo apresentado.

Fornecedor: .....................................................
Descrição do Objeto
Tipo do Objeto e descrição

Item
0

Quant.
0

Valor Item R$
00,00

Valor Total R$
00,00
Total: 00,00

Membro da Comissão
Comissão de Licitações
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