
Pág. 1 de 1. 

ANEXO I 
 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
 
 
 

01 
 
 
 
 

 
37 

 
 

Unidade 

Agendas escolares para a educação infantil, turmas do 
berçário e maternal A (EMEI Mundo Encantado): Tamanho 
14 x 21cm com espiral, impressão em papel off-set 75g, 200 
páginas/100 folhas, capa e contracapa em prolan fosco(capa 
dura) , com saco/sarja na contracapa; e, fita de cetim para 
marcação. Divisão interna: dados pessoais, mensagem, 
calendário escolar, calendário 2023, orientações e normas de 
funcionamento da EMEI Mundo Encantado, espaço para foto 
do aluno, e miolo específico para turmas do berçário e maternal 
A 

02 40 Unidade 

Agendas escolares para educação infantil, turmas do 
maternal B, jardins A e B: Tamanho 14 x 21cm com espiral, 
impressão em papel off-set 75g, 200 páginas/100 folhas, capa 
e contracapa em prolan fosco(capa dura), com saco/sarja na 
contracapa; e, fita de cetim para marcação. Divisão interna: 
dados pessoais, mensagem, calendário escolar, calendário 
2023, orientações e normas de funcionamento da EMEI Mundo 
Encantado, espaço para foto do aluno,e miolo específico para 
turmas do maternal B e Jardins A e B. 

03 75 Unidade 

Agendas escolares para o ensino fundamental (EMEFTI 20 
de Março): Tamanho 14 x 21cm, com espiral, impressão em 
papel off-set 75g, 200 páginas/100 folhas, fita de cetim para 
marcação, capa e contracapa em prolan fosco (capa dura). 
Divisão interna: dados pessoais, mensagem, horários de aula, 
calendário escolar, calendário 2023, tabela com disciplinas por 
dia, contatos, anotações gerais, folhas pautadas com data na 
parte superior à direita 

04 30 Unidade 

Agendas para profissionais da educação: Tamanho 21 x 31 
cm, impressão em papel off-set 75g, 400 páginas/200 folhas, 
capa e contracapa em prolan fosco, saco sarja interno, fita de 
cetim para marcação, espiral. Divisão interna: dados pessoais, 
calendário 2023, mensagem, planejamento mensal, calendários 
letivos da educação infantil e ensino fundamental, contatos, 
anotações gerais, folhas pautadas com espaço para data na 
parte superior à direita. 

05 10 Unidade  

Agendas para área administrativa: Tamanho 18 x 25 cm, 
impressão em papel off-set 75g, 100 páginas, capa e 
contracapa (personalizada) em prolan fosco, saco sarja interno, 
fita de cetim para marcação, espiral. Divisão interna: dados 
pessoais, calendário 2023, mensagem, planejamento mensal, 
calendários letivos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
contatos, anotações gerais, agenda semanal. 

06 10 Unidade 

Bloco/Caderneta (serventes e outros servidores da 
educação): Tamanho 14 x 21 cm, com espiral, impressão em 
papel off-set 75g, 100 páginas, capa (personalizada) e 
contracapa em prolan fosco (capa dura). Divisão interna: dados 
pessoais, mensagem, calendário 2020 e 2021, Planejamento 
Mensal, contatos, anotações gerais, folhas pautadas. 

Prazo final para entrega dos itens: 27/01/2023, com prévio agendamento. 
Horário de Atendimento: segunda à sexta, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

Entrega a ser realizada na sede da Prefeitura Municipal de Linha Nova – Rua Henrique Spier, 2800 – Centro – Linha 
Nova. 
Telefone de Contato: (51) 3445-5045/5022 
Responsável: Alana Tamara Wolf 
Dúvidas e informações: 

Luciana Schneider Thiensen – Agente de contratação – compras@linhanova.rs.gov.br 
Suleica Wiederkehr Rüchel – Agente Público – licitacao@linhanova.rs.gov.br 
Alana Tamara Wolf – smec@linhanova.rs.gov.br 
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