
 

 

 

 

 
ATESTADO DE PRODUTOR E FORNECEDOR EXCLUSIVO Nº 14/2021 

 
 
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI atesta, para os fins previstos no inciso I do art. 
25 da Lei 8.666/93, que a empresa de razão social “GlobalTec Tecnologias Educacionais Ltda” CNPJ 
30.570.278/0001-65 é produtora e fornecedora exclusiva do bem industrial nacional “Giroteca”, 
identificado pelo NCM 9403.60.00, que possui as seguintes especificações e funcionalidades: 
 
Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor branca, composta 
por 8 módulos, sendo: 4 módulos literários com 2.000 livros físicos e 2.000 livros digitais (ebooks, 
livros em braille, áudio books e tecnologias assistivas), 1 módulo tecnológico com 52 itens (40 tablets, 
4 desktops, 1 notebook, Smart Tv Led, Impressora, Datashow, etc.), 1 módulo mural de notícias e 2 
módulos para comunicação institucional;  apoiados sobre chassi e rodízios.  Medindo cada módulo 
expositor: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 0,30m de profundidade.  Um módulo mural de 
notícias medindo 1,65m de altura x 1,60m de largura e 0,15m de profundidade; 02 módulos para 
comunicação institucional medindo cada um 1,65m de altura x 0,30m de largura e 0,15m de 
profundidade, uma mapoteca e uma mesa tecnológica com 8 estações de trabalho (sendo 5 são 
equipadas com hardware).  Capacitação em: Gestão de Bibliotecas, Pesquisa Escolar, Contação de 
Estórias, Iniciação à Informática, e Leitura e Produção de Literatura de Cordel. 
  
O presente atestado é emitido após o seu pedido ter sido publicado em jornal de circulação nacional, 
divulgado na página central da CNI na Internet (www.cni.com.br) e, ainda, após consulta às 
Federações das Indústrias, sem que tenha havido qualquer impugnação ao pedido de sua emissão.  
 
O presente Atestado tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data, podendo 
ser cancelado a qualquer tempo, caso se identifique bem industrial nacional com as mesmas 
especificidades e funcionalidades ou a sua distribuição por outros fornecedores.  

 
Brasília, 23 de julho de 2021. 

 
 
 
João Emilio Padovani Gonçalves 
Superintendente de Desenvolvimento Industrial  
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