LISTA DE VERIFICAÇÃO – MATERIAIS ESCOLARES
CONTROLE DE QUALIDADE – PREGÃO 40/2015
Na lista abaixo, estão relacionados itens que correspondem a algumas das
especificações técnicas exigidas pelo FNDE para os fornecedores de materiais escolares
do pregão nº 40/2015. Isso significa que em cada linha consta uma descrição de algo
que deve ser observado (que deve conter) no produto recebido. Dessa forma, se a
descrição em cada linha corresponder ao que for verificado no produto checado, então
deverá ser marcado um “X” na coluna do “SIM”. Do contrário, deverá ser marcado um
“X” na coluna do “NÃO”.
KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Item

1

2

Itens que devem ser observados no produto
verificado

O produto
verificado
está de
acordo?
SIM NÃO

Observação

A embalagem estava em caixa de papelão
reciclado, confeccionada em cartão duplex, em
tamanho adequado para acondicionar os itens.
Na face superior da caixa contém, em local
visível, o nome do Kit: Kit Ensino
Fundamental Anos Finais, a composição do
Kit, a identificação “FNDE/MEC” e também a
informação de “proibição de comercialização”.

Apontador – 2 unidades por Kit
3
4
5
6
7

O kit possui 2 apontadores.
O apontador é com depósito transparente.
O tamanho do apontador é de 4 cm de altura,
2,2 cm de comprimento e de 1,5 cm de largura.
A lâmina de aço é fixada com parafuso
metálico.
A marca do apontador é Arte Feliz.

Borracha Escolar – 2 unidades por Kit
8
9
10
11

O kit possui 2 borrachas.
O tamanho da borracha é de 3 cm de altura, 2
cm de largura e de 0,5 cm de espessura.
A borracha é macia, flexível e capaz de
remover o grafite sem borrar ou manchar o
papel.
A borracha apresenta a marca Arte Feliz em
uma das faces.

Caderno de Desenho – 96 fls – 1 unidade por Kit
12
13
14

O caderno é de espiral.
O caderno tem 96 folhas em branco.
O tamanho do caderno é de 275mm x 200mm.
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15
16
17

A capa e a contracapa são de papel cartão
duplex.
A marca do caderno é BM Supplies.
O fabricante do caderno é Precisa Serviços de
Papelaria Terceirizados Ltda.
A capa (frente) do caderno de desenho
corresponde a um dos três modelos de capas
aprovados pelo FNDE, conforme abaixo: 1

18

Caderno Universitário – 200 fls – 2 unidades por Kit
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

O kit possui 2 cadernos.
O caderno universitário é de espiral.
O tamanho do caderno é de 200 mm de largura
e de 275 mm de comprimento.
O caderno tem 200 folhas úteis com pauta
(linhas), não contadas as divisórias.
O papel das folhas úteis com pauta é branco.
O caderno é de 10 matérias, separadas por
folhas divisórias.
As folhas divisórias estão inseridas a cada 20
folhas úteis com pauta.
O espiral é de arame com revestimento preto.
A capa e a contracapa são duras.
A marca do caderno é BM Supplies.
O fabricante do caderno é Precisa Serviços de
Papelaria Terceirizados Ltda.
A capa (frente) do caderno universitário
corresponde a um dos três modelos de capas
aprovados pelo FNDE, conforme abaixo: ¹

30

1

A imagem colorida encontra-se disponível no Portal de Compras do FNDE, no seguinte
endereço:
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/materiais-escolares
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Caneta Esferográfica (2 azuis, 1 preta e 1 vermelha) – 4 unidades por
Kit
31
32
33
34
35

A tinta da caneta esferográfica é nas cores azul
(2), preta (1) e vermelha (1).
A caneta é transparente.
A dimensão é de 14 cm de comprimento sem
tampa.
A tampa é removível com haste para fixação
em bolso e da mesma cor da tinta.
A marca das canetas é Bic.

Esquadro 45º – 1 unidade por Kit
36
37
38
39

O esquadro é de 45º (quarenta e cinco graus).
O esquadro é de plástico cristal transparente.
O esquadro possui divisão em milímetros, com
destaques a cada 5 mm, com marcações
numeradas a cada centímetro, com bordas
rebaixadas e com no mínimo 14 cm.
A marca do esquadro é BM Supplies.

Esquadro 60º – 1 unidade por Kit
40
41
42
43

O esquadro é de 60º (sessenta graus).
O esquadro é de plástico cristal transparente.
O esquadro possui divisão em milímetros, com
destaques a cada 5 mm, com marcações
numeradas a cada centímetro, com bordas
rebaixadas e com no mínimo 20 cm
A marca do esquadro é BM Supplies.

Lápis de Cor (12 cores) – 1 caixa por Kit
44
45
46

47

A caixa possui 12 cores diferentes.
Obrigatórias: preto, amarelo, vermelho,
marrom, dois tons de azul e dois tons de verde.
O comprimento do lápis de cor é de 17 cm.
A marca do lápis de cor é Greencastle.
A embalagem apresenta as seguintes
informações:
- “contém 12 unidades”;
- produto atóxico;
- composição;
- nome do fabricante;
- selo do INMETRO.

Lápis Grafite – 4 unidades por Kit
48
49
50
51

O kit possui 4 lápis.
O tipo do lápis é nº 02 HB.
O comprimento do lápis é de 17 cm.
A marca do lápis é Arte Feliz.

52
53

A régua é de 30 cm.
A régua é de plástico cristal, transparente e

Régua – 1 unidade por Kit
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54
55
56
57
58

rígida (dura).
A régua tem divisão em milímetros, com
destaques a cada 5 mm.
A régua tem marcações numeradas a cada
centímetro.
A régua tem borda graduada rebaixada.
A largura da régua é de 3,5 cm.
A marca da régua é BM Supplies.

Tesoura – 1 unidade por Kit
59
60
61
62

A tesoura é de ponta arredondada.
A lâmina de corte é de aço.
O comprimento da tesoura é de 11 cm.
Consta a marca Arte Feliz gravada no corpo da
tesoura.

Transferidor 180º – 1 unidade por Kit
63

64
65

O transferidor é de plástico cristal e
transparente.
A graduação do transferidor é de 0º a 180º
(zero a cento e oitenta graus) com divisões de
grau em grau, numerados a cada 10º e base
com régua de 10 cm, com bordas rebaixadas.
A marca do transferidor é BM Supplies.

Data da checagem: ______ / _____ / ________

_______________________________________
(nome e assinatura do responsável pela checagem)

Atenção:
•
•
•

•

Sendo identificado nos produtos recebidos algum dos itens da tabela acima com
a marcação “NÃO”, a Entidade Contratante deverá contatar a empresa
Contratada para que sejam tomadas as devidas providências, conforme o caso.
A lista acima é exemplificativa, portanto, se forem identificados outros itens em
desconformidade (itens que não estão “de acordo”), os mesmos deverão ser
anotados e informados à Contratada da mesma forma.
Para mais informações sobre as especificações dos produtos, sugerimos a leitura
do termo de referência e dos Cadernos de Informações Técnicas – CIT (anexos
do edital), os quais se encontram disponíveis no Portal de Compras do FNDE,
no seguinte endereço:
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/materiais-escolares
O FNDE está disposição para solucionar dúvidas e prestar as orientações que se
fizerem necessárias, a partir do e-mail diarp@fnde.gov.br.
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