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RESUMO 

 
Esta monografia apresenta como problema de pesquisa: qual o percurso histórico do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e suas contribuições para a formação 
de alunos-leitores? Seu objetivo geral é resgatar a memória do PNBE e investigar as 
contribuições do Programa para a formação de alunos-leitores. Atende a três objetivos 
específicos: (1) mapear o percurso histórico de constituição do PNBE através de 
documentos oficiais e públicos, de forma a produzir uma fonte de memória do 
Programa; (2) produzir uma pesquisa bibliográfica sobre o PNBE para identificar os 
principais focos de análise acadêmica sobre o Programa e (3) identificar, a partir da 
pesquisa bibliográfica, as contribuições do Programa para a formação de alunos-
leitores. O PNBE, criado em 1997, representou uma iniciativa duradoura, com grande 
volume de investimento e, como apontou a busca nas bases de dados, pouco 
estudada no campo da Ciência da Informação. O estudo proposto tem como pilares 
as reflexões sobre Leitura e Formação de Leitores na Escola Pública a partir de 
Cagliari (2008), Aguiar (2011; 2001), Soares (2008) Paula e Fernandes (2014), 
Martins (1988), Lajolo (2005; 1996) e Martha e Neves (2012); sobre Bibliotecas 
Escolares a partir de Moro e Estabel (2011; 2005), Moro et al. (2011), Martha e Neves 
(2011) e Luft (2011) e, por fim, sobre as Políticas Públicas de Leitura a partir de 
Cordeiro (2018) e Moro e Estabel (2011; 2012). A pesquisa é de natureza básica, de 
abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, utiliza como procedimentos a 
pesquisa documental e bibliográfica. Os dados obtidos na pesquisa bibliográfica foram 
analisados a partir da Análise de Conteúdo (MORAES, 1999). A pesquisa documental 
evidenciou que o PNBE foi constituído por mudanças ao longo de seus dezenove anos 
de vigência, que dizem respeito ao: processo de seleção e avaliação das obras e os 
agentes envolvidos nessa tarefa, bem como a caracterização e destinação dos 
acervos. Foram compilados dados quantitativos, por ano, de acordo com o volume de 
investimento, obras distribuídas, sujeitos e escolas beneficiadas. Desses dados, a 
pesquisa documental apontou para um total de R$ 1.266.079.804,46 de investimento 
e 316.431.303 obras distribuídas. A pesquisa bibliográfica retratou cento e vinte três 
estudos, com cinco focos de análise: (1) Avaliação e implementação da política 
pública; (2) Processo de seleção, avaliação e aquisição das obras; (3) Estudo das 
práticas: de leitura, de formação de leitores e de mediação de leitura; (4) Análise das 
ações específicas do Programa e (5) Análise do acervo do Programa. Evidenciou-se 
um maior investimento na análise do acervo, contemplando 56% dos estudos 
selecionados. As contribuições do Programa para a formação de alunos-leitores são 
focadas na distribuição: de livros de qualidade; de acervos caracterizados pela 
diversidade (entendida em um sentido amplo: autores, contextos, gêneros literários, 
suportes, temáticas, entre outros);  de livros que promovam a ampliação do conceito 
de literatura e o rompimento de barreiras no que tange aos textos literários e  de obras 
acessíveis. A distribuição de livros é uma primeira e importante etapa, que deve ser 
continuada por outras, para garantir a formação do aluno-leitor. 
 
Palavras-chave: Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Políticas públicas 
de leitura. Formação de leitores. Leitura. Biblioteca escolar. 
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ABSTRACT 

 
This monograph presents as research problem: what is the historical route of the 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) and its contributions to the formation 
of student-readers? Its general objective is to rescue the memory of PNBE and to 
investigate the Program's contributions to the formation of student-readers. Has three 
specific objectives: (1) to map the historical course of the constitution of PNBE through 
official and public documents, in order to produce a source of memory of the Program; 
(2) produce a bibliographic research on PNBE to identify the main focuses of academic 
analysis of the Program and (3) identify, from bibliographical research, the Program's 
contributions to the formation of student-readers. The PNBE, created in 1997, 
represented a lasting initiative, with a large investment volume and, as pointed out in 
the databases search, little studied in the field of Information Science. The proposed 
study has as pillars the reflections of Reading and Formation of Readers in the Public 
School from Cagliari (2008), Aguiar (2011; 2001), Soares (2008) Paula and Fernandes 
(2014), Martins (1988), Lajolo (2005; 1996) and Martha and Neves (2012); of School 
Libraries from Moro and Estabel (2011; 2005), Moro et al. (2011), Martha and Neves 
(2011) and Luft (2011) and, finally, of Public Reading Policies from Cordeiro (2018) 
and Moro e Estabel (2011; 2012). The research is of a basic nature, of qualitative 
approach, with exploratory objective, uses as procedures the documental and 
bibliographical research. The data obtained in the bibliographic research were 
analyzed from the Content Analysis (MORAES, 1999). The documental research 
evidenced that the PNBE was constituted by changes throughout its nineteen years of 
existence, which concern the process of selection and evaluation of the books and the 
agents involved in this task, as well as the characterization and destination of the 
collections. Quantitative data were compiled per year according to the volume of 
investment, distributed books, peoples and schools benefited. From these data, the 
documentary research pointed to a total of R$: 1.266.079.804,46 of investment and 
316.431.303 distributed books. The bibliographic research portrayed one hundred and 
twenty three studies, with five focuses of analysis: (1) Evaluation and implementation 
of public policy; (2) Process of selection, evaluation and acquisition of books; (3) Study 
of practices: reading, reader formation and reading mediation; (4) Analysis of the 
specific actions of the Program; and (5) Analysis of the Program acquis. There was a 
greater investment in the analysis of the acquis, covering 56% of the selected studies. 
The Program's contributions to student-reader formation are focused on the distribution 
of: (1) quality books; (2) of collections characterized by diversity (understood in a broad 
sense: authors, contexts, literary genres, supports, themes, among others); (3) books 
that promote the expansion of the concept of literature and the breaking of barriers 
regarding literary texts; and (4) accessible books. The distribution of books is a first 
and important step, which must be continued by others to ensure student-reader 
formation. 
 
Keywords: Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Public reading policies. 
Readers formation. Reading. School library. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Figura 1 - Tirinha sobre leitura 

 
Fonte: Liniers (2011, p. 60) 

 

[...] Minha introdução às letras foi feita através de um livrinho chamado 
Queres ler?3 (assim mesmo, com ponto de interrogação).  
[...] era o nosso primeiro livro, o livro que carregávamos com orgulho em 
nossa pasta. E o que importa, também é que esse livro, o livro que jamais 
esqueceríamos, tinha um nome provocadoramente amável: ele não 
ordenava, ele perguntava; ele não só perguntava, ele convidava. E não sei 
de que outra maneira se possa introduzir uma criança à leitura, se não através 
de um sedutor convite. Porque ler é um ato da vontade. Diante da TV se pode 
ficar passivo, absorvendo imagem e sons. A TV não indaga, ela se impõe. E 
pode se impor por causa da força de uma tecnologia que é absolutamente 
totalitária: do universo eletrônico no qual vivemos ninguém escapa.  
Ler, não. Ler exige esforço. No mundo da leitura só se entra pagando 
ingresso. Decodificar as letras, transformá-las em imagens é uma arte, como 
é uma arte tocar um instrumento musical. Mas aqueles que entram no mundo 
da leitura, aqueles que a ele são bem conduzidos, estes encontram nos livros 
um lar, uma pátria, o território dos sonhos e das emoções. [...] (SCLIAR, 1996, 
p. 41-42). 

 

Escolho4 como epígrafe esse encontro entre a tirinha de Liniers (2011) e o 

trecho da crônica de Moacyr Scliar (1996) para localizar o mote para o início da escrita 

deste trabalho que também falará sobre leitura. Enquanto na tirinha observamos o 

diálogo entre Enriqueta e Fellini em meio à biblioteca pessoal da menina, na crônica 

de Scliar há a evocação de sentimentos frente às recordações sobre seu primeiro livro, 

a cartilha “Queres ler?”, utilizada dentro do contexto escolar. Liniers e Scliar nos 

 
3 O “livrinho” que Scliar (1996) se refere é, na verdade, uma cartilha voltada para a alfabetização de 
crianças, que foi adotada para a instrução pública no Rio Grande do Sul em 1929. Nessa época 
histórica, as práticas de alfabetização envolviam o uso das cartilhas que instruíam as professoras sobre 
como fazer seu trabalho. Mesmo não sendo um livro literário, a discussão que Scliar (1996) faz sobre 
a prática da leitura se mostra potente para o presente estudo.  
4 Opto pela utilização da primeira pessoa do singular na construção do trabalho, ao encontro do que 
propõe Veiga-Neto (2014), quando defende o uso da primeira pessoa do singular em textos 
monoautorais. 
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mostram as felizes consequências da leitura na infância: são livros que permanecem 

nas “estantes” da nossa memória. Portanto, ambos se encontram em um ponto: a 

importância da leitura, principalmente na infância/juventude e no contexto da escola e 

da biblioteca, como tempo-espaço primordial para a formação de leitores. 

Criado em 1997, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) foi uma 

iniciativa governamental de âmbito federal voltada para a formação de leitores na 

escola e fortalecimento das bibliotecas escolares, que tinha como objetivo: “[...] 

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio 

da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência.” 

(BRASIL, [entre 1997 e 2018], documento não paginado). Com grande alcance, os 

livros selecionados no âmbito do Programa chegavam a todas as escolas públicas 

cadastradas no censo escolar. Os livros literários eram submetidos a um extenso 

processo de seleção e – a exemplo dos títulos que ilustram a capa5 deste trabalho 

que já fizeram parte do acervo do Programa em diferentes anos – é possível afirmar 

que aqueles que chegavam às mãos dos alunos tinham boa qualidade literária. No 

entanto, passados 20 anos da criação da iniciativa, em 2017 houve uma fusão do 

PNBE com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), passando a chamar-se 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático, permanecendo com a sigla PNLD 

(BRASIL, [2017]). Sendo assim, o ano de 2016 marca o fim do PNBE, embora a última 

distribuição de obras no âmbito do Programa tenha ocorrido em 2014. Desse modo, 

as escolas públicas de educação básica brasileiras estão há cinco anos sem receber 

livros literários. Em tempos de recursos tão escassos nas escolas públicas, esses 

cinco anos podem representar a estagnação da expansão e renovação dos acervos 

das bibliotecas escolares/públicas brasileiras. A mídia contribuiu para a divulgação 

desse alarmante cenário, com manchetes como: “Governo federal está desde 2014 

sem comprar livros de literatura para escolas públicas” matéria de 2017 veiculada no 

G1 (MOREIRA, 2017). 

Duradoura iniciativa de promoção à leitura feita no Brasil, o PNBE, além de 

envolver todas as escolas públicas do país, mobilizou especialistas na avaliação e 

seleção de obras para compor o acervo do Programa, movimentando um grande 

 
5 A imagem da capa é de autoria própria, trata-se de uma fotografia em que consta uma composição 
de livros sobrepostos que já fizeram parte do acervo literário do PNBE em diferentes anos. Os livros 
que incluídos nessa composição, além de serem da minha biblioteca pessoal, são símbolos de alguns 
momentos de minha trajetória leitora, para os quais guardo memórias e afeição. 
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volume de investimento. Embora ainda haja muito caminho a ser trilhado na formação 

dos leitores brasileiros – sejam eles estudantes ou não – programas como o PNBE 

são ações que trazem resultados, como registra Failla (2016, p. 41) na pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil: 

 
Não podemos deixar de reconhecer que o Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tiveram 
um papel quase revolucionário ao promover a democratização do acesso ao 
livro e a leitura em nossas escolas e entre os estudantes. Não é por acaso 
que temos mais leitores entre aqueles que estão cursando o fundamental II. 
Também não podemos deixar de destacar a importância do Plano Nacional 
do Livro e Leitura (PNLL), que, mesmo sem ter se tornado lei, mobilizou 
diferentes agentes do mundo do livro e da leitura, do governo e da sociedade, 
para a construção de políticas públicas. Não é pouco! Isso nos permite achar 
que esse investimento valeu a pena. Mas os desafios ainda são muitos para 
se conseguir formar leitores que continuem lendo – para ter acesso a 
conhecimento ou por prazer – depois que saírem da escola. 
  

Na mesma pesquisa citada, Ceccantini (2016) corrobora com o argumento de 

Failla explicando que o crescimento do ato de leitura entre a faixa de alunos dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental tem raízes no PNBE: “O PNBE adquiriu, em anos 

intercalados, milhões de livros juvenis [...] numa iniciativa que, certamente, começa a 

mostrar, de forma gradual, alguns resultados positivos quanto à formação de leitores, 

embora haja muito ainda por fazer.” (CECCANTINI, 2016, p. 88). Embora as ações de 

incentivo à leitura e à formação de leitores, focadas especificamente no fortalecimento 

das bibliotecas escolares e das relações entre livro e leitor, devam ser permanentes e 

ininterruptas, é visível que o PNBE já colheu alguns bons frutos. 

Diante desse panorama, este projeto de pesquisa tem como problema: qual o 

percurso histórico do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e suas 

contribuições para a formação de alunos-leitores? Seu objetivo geral é: resgatar a 

memória do PNBE e investigar as contribuições do Programa para a formação de 

alunos-leitores. Tal objetivo geral se desdobra em três objetivos específicos: (1) 

mapear o percurso histórico de constituição do PNBE através de documentos oficiais 

e públicos, de forma a produzir uma fonte de memória do Programa; (2) produzir uma 

pesquisa bibliográfica sobre o PNBE para identificar os principais focos de análise 

acadêmica sobre o Programa; (3) identificar, a partir da pesquisa bibliográfica, as 

contribuições do Programa para a formação de alunos-leitores. Nesse contexto, torna-

se necessário explicar duas escolhas terminológicas: primeiro a da “memória”, 

denominação selecionada na tentativa de fazer deste trabalho uma fonte de 

recuperação, preservação, organização e centralização da informação acerca da 
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história do PNBE, alinhando-se aos princípios da atividade Biblioteconômica. Em 

segundo lugar, escolho “alunos-leitores” para demarcar a opção de foco nas ações 

junto aos estudantes e por compreender que a constituição do aluno dentro do 

processo de escolarização se dá concomitantemente ao seu processo de constituição 

como leitor dentro da escola em razão deste ser, para muitos alunos, o único espaço 

de contato com os livros e a leitura.  

Dentro da área da Ciência da Informação, especialmente no âmbito da 

Biblioteconomia, o estudo proposto pode contribuir de modo a produzir, a partir da 

compilação das contribuições do PNBE, uma avaliação do alcance de um programa 

de incentivo à leitura e de distribuição de obras centrado nas escolas e gestado em 

esfera federal. Também pode trazer questões importantes sobre o pano de fundo de 

tais ações, qual seja o das bibliotecas escolares, importante tipologia de biblioteca 

fortemente conectada à formação inicial de leitores. 

Sobre o investimento da Ciência da Informação no estudo do PNBE, em uma 

busca na Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (BRAPCI), utilizando o termo “PNBE”, foram obtidos apenas três 

resultados. Em outra busca, agora no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), também 

pelo termo “PNBE”, foram encontrados 175 trabalhos, dentre os quais apenas um está 

lotado na área da Ciência da Informação. Esse silenciamento da área é impactante, 

uma vez que dá vez e voz a pesquisas de outras áreas sobre temas que lhe são 

caríssimos, em especial para a Biblioteconomia: leitura, formação de leitores, políticas 

públicas de promoção e incentivo à leitura, bibliotecas escolares, entre outros. Nesse 

sentido, o trabalho proposto deseja emergir como um grito frente ao silenciamento da 

área. A pesquisa bibliográfica empreendida neste trabalho fornece instrumentos para 

pensar quais lacunas (ou “silêncios”) o meu trabalho poderá preencher, ao passo que 

acredito que o diferencial da pesquisa realizada é, além da exaustiva pesquisa 

bibliográfica visando mapear a produção científica sobre o Programa, principalmente 

o foco no resgate histórico do PNBE, acompanhado da organização cronológica dos 

números do Diário Oficial da União (Apêndice A) que trazem todos os atos oficiais 

envolvendo o Programa. A produção do apêndice foi importante para poder visualizar 

e entender a “linha do tempo” que constitui o PNBE, mas, mais que isso, espero que 

a organização produzida seja de serventia para outros pesquisadores em estudos 

futuros sobre o Programa. 
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Serafini et al. alertam para um dado preocupante: “Somente uma em cada três 

escolas têm biblioteca escolar. Esta realidade não facilita a formação de leitores e a 

democratização do acesso ao livro e a leitura.” (SERAFINI et al., 2011, p. 131). Dados 

mais recentes, de 2018, mostram que “Das 180 mil escolas brasileiras, 98 mil ou 55% 

não têm biblioteca escolar ou sala de leitura.” (HAJE, 2018, documento não paginado), 

especificamente no Rio Grande do Sul há “9.981 instituições de ensino públicas e 

privadas que ofertam educação básica. Destas, 6.123 (61%) contam com bibliotecas 

– ou seja, o déficit é de 3.858 bibliotecas que ou estão fechadas ou simplesmente não 

existem [...]” (WEIS, 2019, documento não paginado). Esse é o diagnóstico de uma 

deficiência que afeta diretamente a formação de leitores nas escolas. Tal diagnóstico 

encontra eco na reflexão de Serafini e Zanotto (2011) sobre programas como o PNLD 

e o PNBE frente à ausência de bibliotecas: “Programas que financiam a compra de 

livros suprem a atualização do acervo de bibliotecas, tornando-as mais atrativas, mas 

estas bibliotecas muitas vezes ainda precisam ser criadas.” (SERAFINI; ZANOTTO, 

2011, p. 80). As autoras ainda apontam que os programas necessitam traçar diretrizes 

(voltadas aos gestores locais) quanto à alocação dos livros que distribuem, e que 

desta falta de informação “[...] resulta o fato de se encontrar caixas de livros fechadas 

que não estão disponíveis aos estudantes e em espaços próprios como as bibliotecas 

escolares.” (SERAFINI; ZANOTTO, 2011, p. 79). As caixas fechadas nos geram 

desconforto principalmente quando pensamos em Ranganathan e sua primeira Lei da 

Biblioteconomia: “os livros são escritos para serem lidos”. Ainda nessa direção, a 

“Carta de Brasília do Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de 

Biblioteconomia em Defesa da Biblioteca Escolar”, datada de 2007, traz em sua 

redação o seguinte: “O Plano Nacional de Biblioteca Escolares [sic] (PNBE) do MEC 

[Ministério da Educação], distribui acervos para bibliotecas escolares. Se as escolas 

não possuem bibliotecas e muito menos bibliotecários, como está sendo dinamizado 

este acervo?” (CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, 2007, documento 

não paginado). 

Considerando o diagnóstico exposto, aponta-se como deficiências para a 

formação de leitores nas escolas uma dupla ausência: tanto de bibliotecas como de 

bibliotecários. Não há bibliotecas suficientes para a alocação e a dinamização dos 

acervos dos programas, assim como não há bibliotecários que façam a competente 

gestão das obras e, mais que isso, possam formar leitores – em parceria com os 

professores – a partir dos materiais distribuídos. 
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Porém, tal cenário de ausências pode alcançar um prognóstico promissor a 

partir do próximo ano, 2020, com o cumprimento da Lei 12.244/2010 (BRASIL, 2010), 

que estabelece que toda a instituição escolar, seja pública ou privada, deve ter 

biblioteca (com um título por aluno matriculado) com bibliotecário atuante; datada de 

2010, a Lei determina o prazo máximo de dez anos para sua efetivação, que expira 

em 2020. Ao mesmo tempo, está aguardando apreciação pelo Senado Federal o 

Projeto de Lei 9484/186 que altera a Lei 12.244/2010 e, apesar de prorrogar esse 

prazo para 2024, traz alguns avanços, como a criação de um Sistema Nacional de 

Bibliotecas Escolares (SNBE) e a mudança na definição da biblioteca escolar, que 

passa de “[...] coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em 

qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.” (BRASIL, 2010, 

documento não paginado), para “[...] equipamento cultural obrigatório e necessário ao 

desenvolvimento do processo educativo [...]” (BRASIL, 2018, p. 1). Portanto, a partir 

do ano que vem ou até 2024, ações como o Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático podem ser fortalecidas pela presença de bibliotecas – espaços adequados 

para guarda, organização e circulação dos materiais – e pela atuação de bibliotecários 

– profissionais qualificados para atuar na mediação entre os livros e seus usuários 

potenciais, com vistas à formação de leitores e na função principal de educadores. 

Ainda no cenário político atual, foi lançada recentemente a “Frente Parlamentar Mista 

do Livro, da Leitura e da Escrita”, resultado de um trabalho conjunto de diversos 

parlamentares e sob presidência da deputada federal Fernanda Melchionna, 

bibliotecária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 

notícia7 na página da deputada, são elencadas como pautas da Frente o 

acompanhamento da Lei 12.244/2010, do PNLD, do PNBE, do Plano Nacional do 

Livro e da Leitura (PNLL)8 e da Política Nacional da Leitura e Escrita9. 

Outro dado importante para os prognósticos relacionados à formação de 

leitores é a inclusão, na última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

da “Formação do leitor” como objeto do conhecimento dentro das práticas de 

 
6 Mais informações sobre a tramitação do Projeto de Lei 9484/18  em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167716. Acesso em: 31 
out. 2019.  
7 Mais informações em: https://fernandapsol.com.br/por-mais-leitores-e-bibliotecas-frente-parlamentar-
comeca-atividades-no-congresso/. Acesso em: 31 out. 2019.  
8 Mais informações sobre o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) em: 
http://antigo.cultura.gov.br/pnll. Acesso em: 31 out. 2019.  
9 Mais informações sobre a Política Nacional da Leitura e Escrita em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13696.htm. Acesso em: 31 out. 2019.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167716
https://fernandapsol.com.br/por-mais-leitores-e-bibliotecas-frente-parlamentar-comeca-atividades-no-congresso/
https://fernandapsol.com.br/por-mais-leitores-e-bibliotecas-frente-parlamentar-comeca-atividades-no-congresso/
http://antigo.cultura.gov.br/pnll
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13696.htm
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linguagem (BRASIL, 2017a). A BNCC é o instrumento que vai pautar a reformulação 

dos currículos escolares em todo o Brasil e tal inclusão, da formação de leitores nos 

currículos das escolas, pode vir a justificar a continuidade dos programas voltados à 

aquisição de obras destinadas às instituições escolares e, principalmente, pode 

visibilizar a formalização de um compromisso tanto do Ministério da Educação (MEC) 

como das escolas com a leitura e os leitores. 

O PNBE foi uma iniciativa de grandes proporções, com alto volume de 

investimento, que adquiriu e repassou obras às mãos de brasileiros de diferentes 

idades. Isso sem mencionar que o Programa, antes de sua reformulação em 2017, 

também abarcava outras iniciativas, como o PNBE temático (obras com foco na 

diversidade), o PNBE do Professor e o PNBE Periódicos, estes dois últimos voltados 

para a aquisição de obras com foco nos docentes, no intuito de subsidiar o trabalho 

pedagógico. Portanto, trata-se de uma iniciativa com mais de 20 anos de consolidação 

e que merece estudos dedicados na área da Biblioteconomia. 

A escolha da temática é fundamentada também pela motivação pessoal. A 

leitura e os livros sempre foram presentes em minha trajetória10, ao passo que tenho 

lembranças de frequentar livrarias, mas principalmente sebos, desde muito pequena; 

também lembro de cada uma das edições da Feira do Livro de Porto Alegre 

frequentadas por mim, acompanhada da minha mãe, minha maior mediadora de 

leitura. Em meu primeiro curso de graduação – de Pedagogia na UFRGS – o estudo 

da leitura e seu ensino, bem como a análise de obras de literatura infanto-juvenil veio 

a plantar uma semente que germinaria mais tarde, quando do meu ingresso no curso 

de Biblioteconomia, já interessada na biblioteca escolar, na mediação de leitura, na 

formação de leitores, no contato com os usuários. Percebi na segunda graduação, a 

oportunidade de estreitar os laços entre a Educação e a Biblioteconomia, fazendo 

desse encontro um potente instrumento para pensar a leitura... É isso que me traz até 

aqui, quando dedico o rito final de minha graduação em Biblioteconomia para analisar 

 
10 Atualmente faço parte de dois Clubes de Leitura: um virtual – TAG Curadoria – e outro presencial, 
“LER: Clube de Leitura”, sendo que deste último participei da criação. A TAG é um clube de assinatura 
de livros que envia mensalmente aos associados um livro que, no caso da Curadoria, é indicado por 
alguma pessoa influente no campo da literatura. Já o “LER”, que significa “Lendo em Roda”, é uma 
atividade de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
vinculada ao projeto de pesquisa “Leitura mediada: de leitor mediado a mediador de leitura”, ambos 
sob coordenação da Profª. Drª. Marília Forgearini Nunes. Durante os encontros do LER, que ocorrem 
duas vezes ao mês, as obras escolhidas são lidas em voz alta e na íntegra, com discussões geridas 
pelo grupo; criado em 2019, até o momento foram lidos contos de: Machado de Assis, Lygia Fagundes 
Telles, Charles Perrault, Edgar Allan Poe, Júlio Cortázar, Ítalo Calvino, Virgínia Woolf, José Saramago 
e Gabriel García Márquez. 
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um tema muito caro às duas áreas: uma política pública de leitura voltada para as 

escolas, as bibliotecas escolares e os alunos/professores/leitores/usuários. 

Sendo assim, inspirada no quadro proposto por Sperrhake (2016, p. 15), 

descrevo as informações básicas deste Trabalho de Conclusão de Curso (Quadro 1): 

 

Quadro 1 - Informações básicas sobre o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Problema 
de pesquisa 

Qual o percurso histórico do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE) e suas contribuições para a formação de alunos-leitores? 

Objetivo 
geral 

Resgatar a memória do PNBE e investigar as contribuições do 
Programa para a formação de alunos-leitores 

Objetivos 
específicos 

(1) mapear o percurso histórico de constituição do PNBE através de 
documentos oficiais e públicos, de forma a produzir uma fonte de 
memória do Programa;  
(2) produzir uma pesquisa bibliográfica sobre o PNBE para identificar os 
principais focos de análise acadêmica sobre o Programa;  
(3) identificar, a partir da pesquisa bibliográfica, as contribuições do 
Programa para a formação de alunos-leitores. 

Conceitos-
chave 

- Leitura e formação de leitores na escola pública 
- Bibliotecas Escolares 
- Políticas públicas de leitura 

Metodologia 

Pesquisa de natureza básica, de abordagem qualitativa, com objetivo 
exploratório, utiliza como procedimentos a pesquisa documental e 
bibliográfica e busca na Análise de Conteúdo (MORAES, 1999) a 
técnica de análise do corpus da pesquisa bibliográfica. 

Materiais 
analisados 

- Documentos públicos e oficiais relacionados ao PNBE (Diário Oficial 
da União, publicações do PNBE e sites do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação e do Ministério da Educação). 
- Produção bibliográfica sobre o PNBE (teses, dissertações, trabalhos 
de conclusão de curso de graduação e artigos de periódicos). 

Análises/ 
Resultados 

A pesquisa documental evidenciou que o PNBE foi constituído por 
mudanças ao longo de seus dezenove anos de vigência, que dizem 
respeito ao processo de seleção e avaliação das obras e aos agentes 
envolvidos nessa tarefa, bem como a caracterização e destinação dos 
acervos distribuídos. Para descrever essas mudanças, foram 
compilados dados quantitativos, por ano, de acordo com o volume de 
investimento, obras distribuídas, sujeitos e escolas beneficiadas pelo 
Programa. Desses dados, em síntese, a pesquisa documental apontou 
para um total de R$: 1.266.079.804,46 de investimento no Programa 
durante os anos de 1998 a 2014, bem como registrou-se a distribuição 
de 316.431.303 obras no mesmo período. A pesquisa bibliográfica 
retratou 123 estudos, com cinco focos de análise: (1) Avaliação e 
implementação da política pública; (2) Processo de seleção, avaliação 
e aquisição das obras; (3) Estudo das práticas: de leitura, de formação 
de leitores e de mediação de leitura; (4) Análise das ações específicas 
do Programa e (5) Análise do acervo do Programa. Evidenciou-se um 
maior investimento acadêmico na análise do acervo, contemplando 56% 
dos estudos selecionados na pesquisa bibliográfica. As contribuições do 
Programa para a formação de alunos-leitores são focadas na 
distribuição: (1) de livros de qualidade; (2) de acervos caracterizados 
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pela diversidade (entendida em um sentido amplo: autores, contextos, 
gêneros literários, suportes, temáticas, entre outros); (3) de livros que 
promovam a ampliação do conceito de literatura e o rompimento de 
barreiras no que tange aos textos literários e (4) de obras acessíveis.  

Fonte: Melo (2019) 

 

 O trabalho está estruturado em nove partes, sendo a primeira esta introdução, 

em que são apresentadas as informações básicas da pesquisa; a segunda, a terceira 

e a quarta abordam o referencial teórico, respectivamente: leitura e formação de 

leitores na escola pública, bibliotecas escolares e políticas públicas de leitura; já a 

quinta discute os procedimentos metodológicos envolvidos na construção do estudo; 

a sexta traz os resultados da pesquisa documental, enquanto a sétima aborda a 

pesquisa bibliográfica empreendida; a oitava sintetiza os resultados do trabalho e, por 

fim, a nona parte traz algumas reflexões à guisa de considerações finais. Além disso, 

estão arrolados na parte pós-textual dois apêndices, sendo o primeiro (Apêndice A) a 

organização cronológica dos números do Diário Oficial da União (DOU) que citam o 

PNBE e o segundo (Apêndice B) os quadros de organização dos resultados obtidos 

nas buscas nas bases de dados. Findada a descrição das partes que compõem o 

estudo, as próximas três seções abordam o referencial teórico da pesquisa: a leitura 

e a formação de leitores na escola, as bibliotecas escolares e as políticas públicas de 

leitura.  

   

  



2 LEITURA E FORMAÇÃO DE LEITORES NA ESCOLA PÚBLICA 

  

 Nesta primeira seção teórica, discuto a leitura e a formação de leitores no 

espaço da escola pública. É interessante demarcar o espaço da educação pública, 

uma vez que todas as ações do PNBE foram voltadas a este espaço. Não significa 

que alguns pontos do que será discutido aqui não possam ser ampliados para outros 

espaços educativos onde a leitura está em pauta, como por exemplo a escola privada, 

porém tomo como foco a escola pública, este espaço plural sobre o qual o PNBE 

dedicou-se a “preencher de histórias” por quase duas décadas. Nos parágrafos a 

seguir, auxiliam-me a defender a Leitura e a Formação de Leitores na Escola Pública 

os seguintes autores: Cagliari (2008), Aguiar (2011; 2001), Magda Soares (2008) 

Paula e Fernandes (2014), Martins (1988), Lajolo (2005; 1996), Todorov (2009), 

Martha e Neves (2012) e Silva (1995). 

Para Cagliari (2008, p. 148) “A leitura é a extensão da escola na vida das 

pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através 

da leitura fora da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma.”. A 

formação do sujeito enquanto leitor faz eco em sua participação cidadã, em sua leitura 

crítica de mundo, em sua inserção e movimentação na sociedade, em sua 

participação cultural e em suas possibilidades de ascensão social. Ser leitor vai além 

da decodificação do sistema alfabético, de estar alfabetizado, significa estar inserido 

no mundo letrado, saber reconhecer diferentes gêneros textuais e saber promover 

conexões, interpretações, comparações e avaliações próprias sobre aquilo que se lê. 

Nessa direção, a reflexão de Aguiar (2011, p. 104) mostra-se potente: 

 
A leitura, embora ação corriqueira nos dias de hoje, sobretudo nas regiões 
urbanas, não é natural. Não lemos como comemos, respiramos ou dormimos. 
Para tanto, precisamos aprender o código escrito, socialmente aceito e a ter 
domínio sobre ele em todas as suas modalidades, quer práticas (como 
propagandas, receitas, notícias, informações, anotações), quer estéticas 
(como narrativas e poemas). 

 

Não sendo um processo natural, a leitura precisa ser ensinada, logo a formação 

de leitores perpassa agentes e instituições responsáveis por guiar esses sujeitos por 

entre os caminhos da leitura. Paula e Fernandes (2014, p. 588) defendem que a “[...] 

instituição com maior responsabilidade na formação do leitor – ao lado de outras 

também importantes como a família e a religião – é, sem dúvida, a escola, pois é lá 

que a grande maioria dos leitores tem seu primeiro contato com a leitura.”. Na mesma 
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direção, Aguiar (2011, p. 107) afirma que “O aumento de leitores está diretamente 

relacionado, como ocorre de resto em toda a sua trajetória, à função da escola como 

promotora da leitura.”. Portanto, a formação do sujeito enquanto leitor, quando não 

acontece na família e nos outros meios de convívio social dos indivíduos, tem na 

escola o seu local privilegiado de produção. 

Para muitos brasileiros, a escola não é só o local de seu “primeiro contato com 

a leitura”, como afirma Paula e Fernandes (2014), mas “[...] no contexto brasileiro, a 

escola é o lugar onde a maioria aprende a ler e a escrever, e muitos têm sua talvez 

única oportunidade de contato com os livros [...]” (MARTINS, 1988, p. 25). Portanto, é 

possível afirmar que a escola e o processo de ler mantêm relação de dependência, 

em que “Tudo que se ensina na escola está diretamente ligado à leitura e depende 

dela para se manter e se desenvolver.” (CAGLIARI, 2008, p. 149). Sendo o local do 

primeiro contato com a leitura e, às vezes, único contato com os livros, a escola 

assume uma responsabilidade profunda na formação de leitores, como espaço de 

garantia tanto do direito como do acesso ao ler. Sobre o entendimento da leitura como 

direito, Geraldi (2018, documento não paginado) aponta que “É absolutamente 

impossível a formação da cidadania quando se recusam ao cidadão os meios de 

sobrevivência, que numa sociedade como a nossa inclui o direito à leitura.”. Sendo 

assim, esse direito está ligado tanto à formação como leitor quanto como cidadão. 

Nessa direção, longe de atribuir à leitura qualquer papel “salvacionista”, acredito que 

ela é um instrumento de empoderamento dos sujeitos. 

Magda Soares (2008, p. 20) entende a leitura “[...] como instrumento de 

promoção da democracia cultural [...]” (SOARES, M., 2008, p. 20), ademais a autora 

afirma: 

 
[...] a leitura, particularmente a leitura literária, além de dever ser 
democratizada, é também democratizante, nós, os educadores 
comprometidos com a formação de leitores, devemos assumir essa formação 
não apenas como desenvolvimento de habilidades leitoras e de atitudes 
positivas em relação à leitura, mas também, talvez sobretudo, como 
possibilidade de democratização do ser humano, conscientes de que, em 
grande parte, somos o que lemos, e que não apenas lemos os livros, mas 
também somos lidos por eles. (SOARES, M., 2008, p. 32). 
 

Sobre a leitura literária, relaciono as palavras de Soares às de Todorov (2009, 

p. 23): “[...] a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras 

de concebê-lo e organizá-lo.”. Ambos autores mostram as implicações da leitura, em 

especial da literatura, nas vidas dos sujeitos. A democratização do acesso à leitura e 
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aos livros, em especial aos literários, é condição sine qua non para dar início à 

formação de leitores. 

Formar e manter leitores exige que se ensine a ver prazer na leitura, nessa 

direção “A escolarização da leitura, para ser eficiente, precisa despertar nos alunos o 

gosto e o desejo de ler.” (PAULA; FERNANDES, 2014, p. 590). É necessário que os 

alunos-leitores não signifiquem o ato de ler como algo feito por obrigação (“porque a 

escola exige”), o que acaba por distanciá-los do desenvolvimento do prazer pela 

leitura. Lajolo (2005, p. 12) afirma que “É na escola que os alunos precisam viver as 

experiências necessárias para, ao longo da vida, poderem recorrer aos livros e à 

leitura como fonte de informações, como instrumento de aprendizagem e como forma 

de lazer.”. Se “[...] o prazer da leitura é um prazer aprendido.” (LAJOLO, 2005, p. 5), 

ele precisa ser ensinado, e aqui entra o papel dos professores e dos bibliotecários. 

Quanto à aprendizagem da leitura, Martins (1988, p. 22) reflete sobre o papel 

transcendente à decifração da escrita, afirmando que a aprendizagem: “[...] liga-se por 

tradição ao processo de formação global do indivíduo, à sua capacitação para o 

convívio e atuações social, política, econômica e cultural.”. Se aprender a ler e ter 

prazer pela leitura é algo que se ensina, se a leitura possui profundos impactos na 

complexidade que compõe cada um dos sujeitos em sua inserção no mundo, portanto: 

 
A leitura é, fundamentalmente, processo político. Aqueles que formam 
leitores – alfabetizadores, professores, bibliotecários – desempenham um 
papel político que poderá estar ou não comprometido com a transformação 
social, conforme estejam ou não conscientes da força de reprodução e, ao 
mesmo tempo, do espaço de contradição presentes nas condições sociais da 
leitura, e tenham ou não assumido a luta contra aquela e a ocupação deste 
como possibilidade de conscientização e questionamento da realidade em 
que o leitor se insere. (LAJOLO, 1996, p. 28). 
 

Aqui insere-se o papel de responsabilidade social dos formadores de leitores, 

sujeitos que – a partir de suas ações – podem impactar positiva ou negativamente a 

vida dos indivíduos, a partir da qualidade das mediações que fazem entre eles e os 

diferentes gêneros textuais. Ter acesso à escola, à biblioteca e aos livros embora fator 

importante para a formação dos leitores, não é garantia para que ela aconteça, isso 

porque: 

 
Viver rodeado de material escrito não garante o nascimento de um leitor, no 
entanto, o exemplo dos pais, avós, irmãos, amigos, professores e 
bibliotecários é decisivo para aproximar a pessoa dos livros. Mas é sobretudo 
o entusiasmo, o comprometimento demonstrado por meio da leitura conjunta, 
do diálogo sobre os assuntos lidos, das trocas de livros, dos relatos de 
experiências leitoras que mobilizam o novo leitor. (AGUIAR, 2011, p. 110). 
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Na formação de leitores, os exemplos impactam. Quando há bibliotecários e 

professores que não leem, poucas são as chances de que consigam indicar bons 

livros, fazer conexões entre diferentes textos, conduzir as mediações de forma 

instigante. Práticas escolares nas quais ler não desperta a curiosidade, que ficam 

apenas no mecanicismo, no entendimento do sentido global do texto sem extravasá-

lo, na pura decodificação e nas perguntas que tem respostas explícitas – ou seja, que 

não mobilizam o pensar sobre a leitura – acabam por afastar os leitores dos livros e 

por ceifar a formação de um leitor. Por esse viés, Ezequiel Silva (1995, p. 7) refere 

que: 

 
Acredito que, modernamente, o único reduto onde a leitura ainda tem a 
chance de ser desenvolvida é a escola. O fracasso da escola nessa área 
significa a morte dos leitores através dos mecanismos de repetência, evasão, 
desgosto e/ou frustração. A qualificação e a capacitação contínua dos leitores 
ao longo das séries escolares colocam-se como uma garantia de acesso ao 
saber sistematizado, aos conteúdos do conhecimento que a escola tem de 
tornar disponível aos estudantes. 
 

Essa qualificação dos leitores contribui não só para que esses sujeitos circulem 

melhor dentro da escola, mas para suas vidas fora dela. Por isso, é preciso apresentar 

aos alunos-leitores diferentes gêneros textuais circulantes na sociedade: 

 
[...] a escola precisa ensinar os alunos a ler e a entender não só as palavras, 
as histórias das antologias, mas também os textos específicos de cada 
matéria, as provas de cada área, as instruções de como fazer algo etc. A 
leitura não pode ficar restrita à literatura e ao noticiário. (CAGLIARI, 2008, p. 
149). 
 

 Portanto, o ensino da leitura e a formação de leitores não é algo que se dá de 

forma desproposital ou sem a definição clara de objetivos e de um plano estratégico, 

conforme afirma Aguiar (2001, p. 146-147): 

 
[...] se ele [professor] pretende formar um leitor que simplesmente assimile 
conteúdos e acumule informações, não há que se preocupar, pois o leitor 
pode formar-se (ou não) sozinho, lendo aleatoriamente. Mas, se o modelo de 
aluno desejado é o do leitor crítico, que assume posições com independência, 
é preciso propor leituras através de estratégias bem construídas. Muitas 
vezes, o texto pode até ser bom do ponto de vista literário, mas, se o trabalho 
proposto for equivocado, os resultados se perdem. 
 

Mesmo que se referindo ao trabalho do professor, a reflexão proposta por 

Aguiar (2001) cabe também ao trabalho do bibliotecário enquanto formador de 

leitores. Na direção de construir propostas concretas de leitura, Martha e Neves (2012) 

defendem a elaboração de documentos que expressem o “Programa de leitura”, 
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constituídos de oito itens: (1) identificação, (2) justificativa, (3) linhas de mediação, (4) 

público-alvo, (5) metodologia, (6) previsão de recursos, (7) cronograma de atividades 

e, por fim, (8) acompanhamento, controle e avaliação. Essas são algumas pistas para 

formalizar os planos de ação para a formação de leitores. 

 Sendo assim, a leitura e a formação de leitores encontram na escola seu local 

prioritário (e necessário) de existência. A escola depende da leitura, assim como os 

sujeitos também dependem dela dentro da complexidade de seu ser/estar na escola 

e, mais que isso, no mundo. Formar leitores faz parte do papel social tanto de 

bibliotecários como de professores, ato que pode promover transformações na vida 

daqueles que são alvo de sua mediação; para isso, é necessário exemplo e 

engajamento dos próprios formadores, que devem tanto estar inseridos no contexto 

da leitura para poder formar leitores com qualidade, como também munidos de planos 

e estratégias para a formação destes sujeitos. A escola deve assegurar o direito à 

leitura e promover a formação de leitores que compreendam diferentes gêneros 

textuais, extravasando os textos lidos e reconhecendo na leitura o lugar tanto da 

informação e do conhecimento como do prazer. A biblioteca escolar, ponto de 

encontro da leitura e da formação de leitores, é delineada na próxima seção. 

 

  



3 BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Embora abra este capítulo sob o título de bibliotecas escolares, quando teço as 

reflexões sobre este espaço – com a ajuda de autores como Moro e Estabel (2011), 

Moro et al. (2011), Estabel e Moro (2005), Matha e Neves (2011), Côrte e Bandeira 

(2011), Luft (2011), Aparecida Paiva (2008), Barros (2005) e Morais (2012) – tenho ao 

mesmo tempo um olhar macro, das bibliotecas escolares como um todo, e também 

um olhar micro, focando nas bibliotecas escolares das escolas públicas,  

Moro e Estabel (2011, p. 13) atribuem à Biblioteca Escolar o status de ponto de 

encontro entre diferentes atores, tempos e gerações: 

 
Na universidade chegam poucos, mas na escola circulam milhares, por isso 
a biblioteca escolar congrega um universo de usuários. Neste espaço 
universal e democrático, por onde circulam o aluno, o professor, o diretor, o 
funcionário, entre outros, o acesso à informação é a chave da inclusão de 
todos. A biblioteca escolar perpassa a linha do tempo, seja na memória de 
quem por ela passou, seja no presente de quem dela faz uso, seja no futuro 
para a geração que virá ou que ainda não chegou à escola.  
 

 A biblioteca escolar é um importante espaço da escola, devendo atuar em 

conjunto com a instituição, assumindo corresponsabilidade pela educação dos alunos. 

Sendo assim, “A biblioteca escolar deve servir como importante instrumento no apoio 

didático pedagógico onde se faz necessária a interação, a colaboração e a 

cooperação entre professores e bibliotecários.” (MORO et al., 2011, p. 12). A atuação 

desses dois agentes em conjunto é um potencializador tanto das ações docentes em 

sala de aula, como das mediações no âmbito da biblioteca, em uma ação de 

cooperação interdisciplinar que pode fortalecer tanto o ensino da leitura como a 

formação de leitores. 

Dentro da biblioteca, em especial a escolar, “[...] o papel do bibliotecário é o de 

mediador entre a leitura, a informação e o leitor. Este profissional, além de orientar o 

usuário no uso dos suportes informacionais, deve ser um promotor de leitura e, além 

de tudo, um bibliotecário educador.” (ESTABEL; MORO, 2005, p. 8). Aqui se insere a 

mencionada corresponsabilidade pela educação dos alunos, reconhecendo o papel 

do bibliotecário escolar como alguém que ensina: a ler, a pesquisar, a escolher fontes, 

a circular por entre diferentes gêneros literários, entre outros. O trabalho do 

bibliotecário escolar, portanto, não fica restrito ao balcão ou às prateleiras, ele tem 

profundas implicações na formação integral daqueles que são alvo de sua mediação, 
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que compete a formação destes como sujeitos, alunos, cidadãos e leitores. Nessa 

direção, 

 
[...] torna-se imprescindível que os educadores (professores, bibliotecários, 
atendentes de biblioteca) tenham a percepção da função e da importância da 
biblioteca, não somente para o ensino, mas principalmente, para o processo 
de mediação da leitura, como espaço [d]e formação de leitores. (MARTHA; 
NEVES, 2011, p. 154). 
 

 Entendo a mediação de leitura como um ato de conexões: do mediador com a 

leitura e o leitor; é um “estar entre” a leitura e o leitor, aproximando-os de tal maneira 

que, em dado momento, os dois tenham autonomia para promover seus próprios 

encontros. Porém, para que a biblioteca seja reconhecida como importante para o 

ensino, para a mediação e para a formação de leitores, ela tem que ser presente e 

atuante nessas frentes e não fechada em si mesma. Quando atuante, ela ensina não 

só aos educadores, mas também aos alunos, o valor que ela tem. Em direção similar, 

Martha e Neves (2011, p. 153) afirmam que: “Quando, adequadamente dinamizada, 

a biblioteca escolar se transforma no mais importante espaço de mediação da leitura 

para diferentes públicos: a criança, o jovem, o adulto; o idoso, o neoleitor e, inclusive, 

o analfabeto.”. A dinamização, a atuação constante e cooperativa, é fundamental para 

a demarcação da biblioteca enquanto espaço importante dentro das escolas e para 

todos os sujeitos que dela podem fazer uso.  

Côrte e Bandeira (2011, p. 8) salientam as múltiplas frentes em que a biblioteca 

escolar atua, seja junto a instituição em que está inserida ou aos sujeitos que dela 

fazem parte, ao definir que a biblioteca escolar  “[...] é um espaço de estudo e 

construção do conhecimento, coopera com a dinâmica da escola, desperta interesse 

intelectual, favorece o enriquecimento cultural e incentiva a formação do hábito de 

leitura.” (CÔRTE; BANDEIRA, 2011, p. 8). A biblioteca escolar pode – e deve – 

incentivar a formação do prazer pela leitura, muito mais que um hábito que se 

caracteriza como um processo mecânico. 

 Assim como a formação de leitores implica uma atribuição de responsabilidade 

social aos bibliotecários e professores, essa responsabilidade é compartilhada com 

as bibliotecas escolares, porque “A biblioteca escolar é o local por excelência para se 

apresentar a leitura como uma atividade natural e prazerosa, posto que, para muitas 

crianças, configura-se como a única oportunidade de acesso aos livros que não são 

didáticos.” (LUFT, 2011, p. 160-161). Tal reflexão se aproxima à realizada por Martins 

(1988), anteriormente abordada, quando afirma a centralidade da escola como única 
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oportunidade, para vários sujeitos, de contato com livros; reflexão também 

referendada por Aparecida Paiva (2008, p. 52) quando afirma que “[...] a biblioteca 

escolar, que adquire relevância em um país no qual as formas de acesso ao livro se 

restringem, para a grande maioria dos leitores, a esse espaço de formação.”. Tal 

contexto se revela especialmente nas escolas públicas, nas quais o bibliotecário 

atuante não pode estar alienado dessas condições que o interpelam, sob o perigo de 

fechar os olhos para a sua responsabilidade social de compromisso com a leitura e os 

leitores, é o que também alerta Barros (2005, p. 71): 

 
A leitura e a escrita abrem um leque de oportunidades não só para o exercício 
da cidadania, mas para o enriquecimento cultural e intelectual. Isso faz com 
que não só os educadores, mas qualquer profissional que trabalhe com a 
informação, principalmente o bibliotecário, não se deixe lavar as mãos quanto 
à responsabilidade social, tomando ciência do seu papel enquanto 
formadores de leitores. 

 

A biblioteca escolar também assume essa responsabilidade social, uma vez 

que ela é 

 
[...] uma instituição que tem uma tarefa políticopedagógica de suma 
importância e oferece amplas possibilidades de enriquecimento ao processo 
de formação do leitor, principalmente na sociedade brasileira, na qual o 
acesso ao livro ainda é restrito em muitos lugares e o número de leitores 
literários, até então, não atingiu os índices desejáveis. (MORAIS, 2012, p. 
39). 
 

Também longe de atribuir aspecto “salvacionista” tanto à biblioteca escolar 

quanto aos mediadores de leitura – em especial nas escolas públicas – acredito na 

potência do trabalho nesse local e por intermédio desses sujeitos, como uma forma 

buscar a democratização do acesso ao conhecimento, à informação e aos bens 

culturais. 

A biblioteca escolar “[...] atrairá mais leitores, se for aprazível, alegre, suscitar 

dinamismo e vontade de ler. Para tal, não é necessário grande monta de recursos 

financeiros e, sim, criatividade e participação da comunidade escolar.” (MARTHA; 

NEVES, 2011, p. 154). Fugindo do perigo de cair em utopias ou de fantasiar a 

realidade, tendo em vista a falta de recursos nas escolas (em especial nas públicas), 

é preciso que o bibliotecário que atua nesses espaços tenha em sua bagagem uma 

boa dose de criatividade para driblar as intempéries e fazer da biblioteca um espaço 

atrativo para aqueles a quem ela se destina. 
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Sendo assim, em síntese, a biblioteca escolar é um ponto de encontro entre 

diferentes atores, promovendo o diálogo intergeracional. Ela deve estar conectada aos 

demais espaços e sujeitos que atuam na escola, sendo corresponsável pela educação 

dos estudantes. A partir de sua presença e constante atuação, a biblioteca ensina 

para os demais funcionários da escola e também para os alunos o seu valor, não só 

no que diz respeito ao ensino, mas principalmente quanto à mediação e à formação 

de leitores.  

O bibliotecário que atua na biblioteca escolar é um bibliotecário-educador que 

deve agir em cooperação com os professores para potencializar tanto o trabalho 

pedagógico do professor na sala de aula quanto o trabalho pedagógico de mediação 

de leitura na biblioteca. A biblioteca escolar compartilha com os bibliotecários e os 

professores a responsabilidade social pela formação dos leitores e por ser, em muito 

dos casos, o único espaço de contato desses sujeitos com livros. Há que se criar, na 

biblioteca escolar, um espaço que estimule a vontade de ler, mesmo que, às vezes, 

sem grandes recursos, utilizando a criatividade.  

Formar leitores é tarefa da escola e da biblioteca escolar, mas para 

democratizar o acesso aos livros enquanto bens culturais também são necessárias – 

e extremamente importantes – as políticas públicas de leitura; é sobre elas que se 

dedica a próxima seção.  



4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE LEITURA 

 

 Nesta última seção teórica, exponho inicialmente dados sobre o perfil leitor do 

brasileiro, a partir de uma pesquisa e um indicador. A seguir, defendo as políticas 

públicas com o auxílio das reflexões de Cordeiro (2018) e Estabel e Moro (2011). 

 Antes de discutir sobre política pública de leitura, é preciso justificar sua 

importância dentro do contexto brasileiro. Para isso, recorro a duas importantes 

pesquisas realizadas em nível nacional que trazem perspectivas sobre a leitura e o 

perfil do leitor brasileiro. A 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (de 

2015), mostra que houve um aumento no número de leitores desde a 3ª edição (de 

2011), proporcionalmente de 50% para 56%, aumento que tem relação com a 

ampliação da escolarização dos sujeitos (FAILLA, 2016). Embora o dado mostre um 

crescimento que é animador, a última edição (2018) do Indicador Nacional de 

Alfabetização Funcional (INAF) aponta que o número de analfabetos dobrou, ou seja, 

foi de 4% para 8%, de 2015 para 2018, números próximos aos que eram apresentados 

dez anos atrás (INSTITUTO PAULA MONTENEGRO, 2018). Ao se debruçar sobre o 

INAF, Failla (2016, p. 29) reflete que ele  

 
[...] revela que temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que 
concluíram o ensino fundamental e que somente 23% dos brasileiros 
dominam a leitura (letramento) e 8% a compreensão plena do que leem (com 
capacidade de análise e crítica) – nos leva a outras indagações para analisar 
a elevação no número de leitores revelado na 4ª edição da pesquisa [Retratos 
da Leitura]. Nos leva também a abrir um parêntese nessa nossa análise sobre 
o comportamento leitor do brasileiro para destacar que, se um quarto da 
população brasileira não compreende o que lê, não vamos conseguir avançar 
na formação leitora e na melhoria dos indicadores de leitura dos brasileiros 
sem que se garanta a alfabetização funcional aos alunos que cursam as 
primeiras séries do ensino fundamental e sem que se promova a 
compreensão leitora plena entre os nossos jovens que concluírem o ensino 
fundamental. Quem não consegue compreender uma frase que lê está 
condenado a não aprender qualquer disciplina ou conteúdo. A esse 
analfabeto funcional não está sendo garantido o direito de ler e compreender 
um parágrafo, quanto mais um texto ou um livro. 
 

 Nesse cenário de índices que apontam que estamos um tanto distantes de ser, 

efetivamente, um país de leitores – e de leitores que compreendem aquilo que leem – 

as políticas públicas de leitura se mostram essenciais para uma possível reversão 

dessa perspectiva. A reversão desse cenário se coloca como forma de garantir o 

direito à leitura, citado tanto por Failla (2006) como por Geraldi (2018).  
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Cordeiro (2018, p. 1481) argumenta que a formação do leitor, em especial o 

literário, foi tardia enquanto alvo de políticas públicas no contexto brasileiro, 

ressaltando que  

 
[...] é somente na década de 1980, decorridos 50 anos após a criação do 
Ministério da Educação e Cultura - MEC, que a leitura entra na pauta das 
políticas públicas e, mesmo assim, de forma esparsa e como alvo de diversas 
críticas quanto ao funcionamento e à adequação das obras. 
 

Quanto à conjuntura brasileira, Cordeiro (2018, p. 1479) reflete que “Em um 

país em desenvolvimento, porém, com profundas marcas de desigualdades sociais, é 

preciso pensar modos de se alcançar sua democratização, que perpassam, 

invariavelmente, pela solidificação das políticas públicas de leitura.”. Dessa forma, as 

políticas públicas de leitura são instrumentos valiosos para os países em 

desenvolvimento, podendo impactar na diminuição da desigualdade social, ao menos 

quanto à promoção do acesso mais equânime aos livros, entendidos como bens 

culturais. Portanto, “[...] as políticas de leitura devem atender desde a criança ainda 

não alfabetizada, até o idoso quase centenário, que busca informação, incluindo 

também as PNEs [Pessoas com Necessidades Especiais]” (MORO; ESTABEL, 2012, 

p. 59). As políticas públicas de leitura buscam levá-la – de forma equânime, buscando 

diminuir a desigualdade no acesso – à diferentes pessoas com distintas necessidades. 

 Nessa direção, cabe a reflexão de Estabel e Moro (2011, p. 77) 

 
[...] torna-se necessária a compreensão da importância dos mediadores de 
leitura no contexto da casa, da sala de aula, da biblioteca e dos espaços 
públicos em que pais, professores, bibliotecários e governantes devem ser 
partícipes nas ações de leitura, que devem iniciar na família, implementar-se 
na escola e continuar no processo de vida do adulto e do idoso, por meio de 
políticas públicas de leitura que contemplem a bibliodiversidade.  
 

As autoras apresentam o conceito de bibliodiversidade  

 
[...] concebe as diferentes fontes e os diversos suportes de informação no 
atendimento às necessidades de todos os cidadãos nos mais diferentes 
espaços territoriais, possibilitando o acesso, o uso, a produção e o 
compartilhamento de novas aprendizagens em um processo de inclusão de 
todos. (ESTABEL; MORO, 2011, p. 68) 
 

A política pública de leitura está alinhada à promoção da bibliodiversidade, uma 

vez que almeja promover o acesso à leitura a todos dentro de suas especificidades. 

Sendo assim, as políticas públicas de leitura são respaldadas pelas pesquisas e 

índices sobre a leitura e o comportamento leitor do brasileiro, colocando-se como 

principal instrumento a nível nacional para mudar cenários desfavoráveis. Embora 
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tenham se desenvolvido de forma tardia no Brasil (apenas a partir da década de 80), 

as políticas públicas de leitura são ações que podem impactar na diminuição da 

desigualdade social a partir da promoção do acesso equânime à leitura à diferentes 

pessoas com distintas necessidades, inseridas no contexto da bibliodiversidade. 

 Portanto, três conceitos são tomados como pilares para a presente pesquisa: 

leitura e formação de leitores na escola pública, bibliotecas escolares e políticas 

públicas de leitura. Sendo essa a base teórica, a próxima seção aborda os caminhos 

metodológicos do estudo realizado. 

  



5 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa desenvolvida pode ser entendida como de natureza básica, de 

abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, que utiliza como procedimentos a 

pesquisa documental e bibliográfica e busca na Análise de Conteúdo (MORAES, 

1999) a técnica de análise do corpus da pesquisa bibliográfica. Tais conceitos serão 

explicitados a seguir. 

A pesquisa de natureza básica, de acordo com Silveira e Córdova (2009), tem 

por objetivo a produção de conhecimento sem aplicação prática; ou seja, sem estar 

voltada a solucionar problemas, como é o caso de estudos focados na criação de 

vacinas para combater determinada epidemia. As pesquisas de natureza básica são 

mais comuns dentro da área das Ciências Humanas e Sociais, tendo em vista que os 

estudos se voltam mais para a prática analítico-crítica do que para a propositiva; o que 

não significa que tais estudos não possam impactar aplicações práticas a partir das 

reflexões que trazem em si. 

Sob o viés da abordagem qualitativa, cujo objetivo é, segundo Gaskell (2008, 

p. 70) “[...] apresentar uma amostra do espectro de pontos de vista.”, o estudo deseja 

resgatar a história do PNBE e compilar, a partir de produções acadêmicas, as 

contribuições do Programa para a formação de alunos-leitores. Diferente de uma 

abordagem quantitativa, “A finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar 

opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes 

representações para o assunto em questão.” (GASKELL, 2008, p. 68); ou seja, a 

pesquisa qualitativa se torna potente para o estudo proposto uma vez que foca na 

observação, na análise e na interlocução com a pluralidade de pontos de vista sobre 

determinado objeto. Além disso, “[...] a pesquisa qualitativa é uma atividade situada 

que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais 

e interpretativas que dão visibilidade ao mundo.” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Nessa direção, a pesquisa qualitativa envolve diferentes procedimentos – tanto de 

produção do corpus de pesquisa quanto de análise das materialidades – para dar 

visibilidade à ação contextualizada do pesquisador e ao objeto sobre o qual ele se 

debruça. 

 A pesquisa desenvolvida também pode ser considerada, de acordo com o 

objetivo, uma pesquisa exploratória, que “[...] são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.” (GIL, 
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2008, p. 27). Ainda de acordo com Gil (2008, p. 27), as pesquisas exploratórias têm 

por prática adotar procedimentos de “levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso.”. Neste estudo realizou-se uma 

pesquisa documental – de documentos oficiais e públicos relacionados ao PNBE – e 

uma pesquisa bibliográfica dos trabalhos desenvolvidos sobre o Programa. 

Ao abordar a pesquisa documental, ou análise documental, Cellard (2012, p. 

295) reflete sobre as limitações da memória e a potencialidade do documento escrito 

como elemento de reconstrução histórica, às vezes sendo “[...] o único testemunho de 

atividades particulares ocorridas num passado recente.”. Os documentos são 

conceituados como “[...] quaisquer materiais escritos que possam ser usados como 

fonte de informação [...]” (PHILLIPS, 1974, p. 187). Compreendem “[...] leis e 

regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, 

autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão 

e até livros, estatísticas e arquivos escolares.” (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 45). Cellard 

(2012) diferencia os documentos em três tipos: públicos, privados e pessoais. Já 

Lüdke e André (2015) os categorizam como oficiais, técnicos e pessoais. Cellard 

(2012) aponta algumas pistas para a construção de uma pesquisa documental, que 

implica um olhar avaliativo dos documentos levando em conta cinco elementos: (1) o 

contexto; (2) a autoria; (3) a autenticidade e a confiabilidade; (4) a natureza do texto 

e, por fim, (5) os conceitos-chave e a lógica interna do texto. 

A partir das pistas de Cellard (2012) e de Lüdke e André (2015), a pesquisa 

documental aqui empreendida tomará por base documentos públicos e oficiais, ou 

seja, terá como fonte o Diário Oficial da União (DOU), publicações do próprio PNBE e 

os sites do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Ministério 

da Educação. A ferramenta de busca do site JusBrasil11 foi utilizada para a pesquisa 

pelas citações do PNBE no DOU, em função de ter um mecanismo de pesquisa mais 

apurado que o do site da Imprensa Nacional, que divulga o DOU na internet. A busca 

no JusBrasil foi feita utilizando os termos “PNBE” e “Programa Nacional Biblioteca da 

Escola”, filtrando apenas as publicações do DOU. 

A pesquisa documental visa resgatar a memória do PNBE, apresentando um 

panorama histórico da constituição do Programa, coletando datas, modificações, 

agentes envolvidos, montante de investimento e de aquisição. A análise levará à 

 
11 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/. Acesso em: 18 jun. 2019.  

https://www.jusbrasil.com.br/
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produção de quadros síntese, de forma a trazer a informação de forma 

esquematizada, ilustrando as transformações do Programa. 

Lima e Mioto (2007) diferenciam a pesquisa bibliográfica dos procedimentos de 

revisão de literatura/bibliográfica, apontando que é comum a confusão entre elas. Para 

as autoras, a atividade de revisão representa uma parte de qualquer investigação, 

enquanto a pesquisa bibliográfica é uma metodologia que orienta a realização de 

determinados estudos, sendo assim ela “[...] implica em um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, 

não pode ser aleatório.” (LIMA, T.; MIOTO, R., 2007, p. 38). Portanto, a pesquisa 

bibliográfica implica um trabalho rigoroso do pesquisador no sentido de criar conexões 

e categorizações entre diferentes textos e autores, de forma a ele próprio construir as 

suas hipóteses acerca daquilo que já foi publicado. Sobre a questão do método em 

pesquisa bibliográfica: 

 
Como a pesquisa bibliográfica tem sido um procedimento bastante utilizado 
nos trabalhos de caráter exploratório-descritivo, reafirma-se a importância de 
definir e de expor com clareza o método e os procedimentos metodológicos 
(tipo de pesquisa, universo delimitado, instrumento de coleta de dados) que 
envolverão a sua execução, detalhando as fontes, de modo a apresentar as 
lentes que guiaram todo o processo de investigação e de análise da proposta. 
(LIMA, T.; MIOTO, R., 2007, p. 39). 
 

 Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica necessita da explicitação de cada um 

dos passos envolvidos na sua construção. Salvador (1977) define quatro etapas na 

elaboração de uma pesquisa bibliográfica: (1) encaminhamento de um projeto de 

pesquisa: etapa de planejamento da pesquisa a ser realizada, que envolve a definição 

do assunto e do problema de pesquisa, além de contemplar a escolha de um plano 

para responder ao problema criado; (2) investigação das soluções: envolve o 

procedimento de busca dos materiais bibliográficos que serão analisados; (3) análise 

explicativa das soluções: consiste na etapa de análise do corpus selecionado e, por 

fim a (4) síntese integradora: produto das análises e reflexões feitas pelo pesquisador 

sobre os elementos estudados. 

Esse estudo inspirou-se nas etapas anteriormente citadas (SALVADOR, 1977): 

após a elaboração do projeto12, a segunda etapa consistiu na coleta de dados, que 

deve seguir alguns critérios voltados para a delimitação do corpus, definido como “[...] 

 
12 No primeiro semestre de 2019 cursei a disciplina curricular obrigatória “Pesquisa em Biblioteconomia 
e Ciência da Informação”, a qual previa como avaliação final a elaboração de um projeto de pesquisa 
que originaria o Trabalho de Conclusão de Curso. 
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uma coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo analista, conforme 

certa arbitrariedade (inevitável) em torno da qual ele vai trabalhar.” (BARTHES, 2006, 

p. 104).  

Lima e Mioto (2007, p. 41) discutem quatro parâmetros a serem tomados como 

critérios na coleta de dados: 

 
a) o parâmetro temático – as obras relacionadas ao objeto de estudo, de 
acordo com os temas que lhe são correlatos; 
b) o parâmetro lingüístico – obras nos idiomas português, inglês, espanhol, 
etc.; 
c) as principais fontes que se pretende consultar – livros, periódicos, teses, 
dissertações, coletâneas de textos, etc.; 
d) o parâmetro cronológico de publicação – para seleção das obras que 
comporão o universo a ser pesquisado, definindo o período a ser pesquisado. 
 

 Seguindo a orientação das autoras, o presente estudo adota como: 

a) parâmetro temático: busca geral por obras que tragam reflexões sobre o PNBE, 

utilizando o termo PNBE e/ou “Programa Nacional Biblioteca da Escola” (este 

último entre aspas, de forma a buscar o termo no todo, sem que ocorra a 

localização por elementos do termo de forma isolada); 

b) parâmetro linguístico: obras em português e inglês. 

c) principais fontes que se pretende consultar (tipos de documentos): teses, 

dissertações, trabalhos de conclusão de curso de graduação e artigos de 

periódicos científicos. 

d) parâmetro cronológico: refinamento de 1997 até 2019, ou seja, do ano de 

criação do PNBE até os dias atuais. 

Além dos critérios elaborados pelas autoras, mais um soma-se à lista: as bases 

de dados consultadas. Foram consultadas oito bases de dados:  

1) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); 

2) Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI); 

3) Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES; 

4) Education Resources Information Center; 

5) Library and Information Science Abstracts (LISA);  

6) Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LUME); 

7) Portal de periódicos da CAPES; 

8) Web of Science (WOS). 

Portanto, a busca foi realizada tanto em bases nacionais como em 

internacionais; as bases também podem ser classificadas como gerais (bases da 
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CAPES), focadas na Ciência da Informação (BRAPCI e LISA) e focadas na área da 

Educação (ERIC); a escolha pelas bases das duas áreas deve-se a 

interdisciplinaridade da temática escolhida. A busca em todas as bases foi feita 

utilizando os termos “PNBE” e “Programa Nacional Biblioteca da Escola”. A partir da 

leitura dos resumos, foram utilizados dois critérios para seleção: em primeiro lugar, o 

PNBE deveria constar como componente importante nas análises do estudo e, em 

segundo lugar, o artigo/trabalho completo deveria estar disponível de forma aberta e 

gratuita nas bases de dados ou repositórios institucionais. 

Descritas as etapas um e dois da pesquisa bibliográfica (SALVADOR, 1977), a 

terceira etapa consistiu na análise do corpus, a partir da leitura dos resumos e, por 

vezes, de trechos dos trabalhos completos para, por fim, produzir a quarta etapa, em 

que se apresenta uma síntese integradora do conjunto de estudos a partir de 

categorização de autoria própria. 

Os dados obtidos na pesquisa bibliográfica foram analisados tendo como base 

a Análise de Conteúdo, a partir do que propõe Moraes (1999, p. 9), que a define como 

“[...] uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de 

toda classe de documentos e textos”. Para o autor a Análise de Conteúdo tem cinco 

etapas. A primeira, de Preparação das informações, consiste na leitura e análise dos 

materiais, seguida da seleção daqueles que atendem aos objetivos da pesquisa; a 

segunda etapa, de Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades, consiste 

na releitura dos materiais e sua classificação em unidades de análise definidas pelo 

pesquisador; na terceira etapa, de Categorização ou classificação das unidades em 

categorias, procede-se o agrupamento dos materiais pelas afinidades, considerando 

as unidades de análise estabelecidas anteriormente, ou seja, a categorização é um 

trabalho de síntese das informações; a etapa quatro, Descrição é, nas pesquisas de 

abordagem qualitativa, a produção de texto síntese que expresse o conjunto de 

unidades de análise, por fim, a quinta etapa, Interpretação, consiste no movimento 

interpretativo do pesquisador sobre seus dados, fazendo inferências e conexões 

próprias sobre aquilo que analisa. Ademais, a Análise de Conteúdo é “[...] uma 

interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos 

dados. Não é possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa 

interpretação.” (MORAES, 1999, p. 11). A seguir ilustro, no Quadro 2, como cada uma 

das etapas definidas por Moraes (1999) se aplica ao presente estudo: 
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Quadro 2 - Etapas da Análise de Conteúdo 

Etapa Ação 

1) Preparação das 
informações 

Esta etapa foi feita durante a busca nas bases de dados, 
a partir da leitura do resumo, exclusão dos estudos que 
não atendiam ao objetivo do trabalho e confecção de 
quadros (ver apêndice B) com as informações necessárias 
para organização da materialidade. 

2) Unitarização ou 
transformação 
do conteúdo em 
unidades 

Esta etapa foi feita após a conclusão dos quadros 
(apêndice B), onde procedi novamente a leitura dos 
resumos, identifiquei as recorrências e criei cinco 
unidades de análise que denominei de “eixos”. 

3) Categorização 
ou classificação 
das unidades 
em categorias 

Nesta etapa agrupei nos eixos os estudos que tinham 
focos similares. 

4) Descrição Nesta etapa procedi uma síntese, em formato de texto, 
dos estudos que compõem cada um dos eixos. 

5) Interpretação Esta etapa foi feita na seção em que procuro identificar as 
contribuições do PNBE para a formação de alunos-
leitores, na qual procedo conexões e inferências a partir 
de uma parte dos estudos selecionados. Para fazê-la, 
retomei os textos completos dos 123 estudos buscando 
identificar as visões que os autores tinham sobre o 
Programa e o que eles apontavam como contribuições do 
PNBE. Os artigos foram lidos na sua integralidade, já das 
teses, das dissertações e dos TCC foram lidos as 
considerações finais e as seções específicas do texto em 
que os autores focavam na descrição do Programa; 
especialmente nesses três tipos de documentos, também 
utilizei o recurso de localização de termos nos textos, 
rastreando por “Programa Nacional Biblioteca da Escola”, 
“PNBE” e “Programa”, de modo a localizar as passagens 
em que os autores se detinham a sua descrição e análise. 

Fonte: Melo (2019) 

 

Cabe salientar que todos os procedimentos adotados foram regidos por 

questões de ética na pesquisa em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Este 

estudo não inclui a produção de dados com seres humanos, portanto não houve 

necessidade de encaminhamentos tanto para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRGS quanto à Comissão de Pesquisa da Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação (FABICO). De qualquer maneira, essa pesquisa utiliza documentos e 

dados públicos disponíveis de forma aberta e gratuita e assegura sua correta 

identificação e referência. 
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A presente seção abordou a metodologia do estudo realizado. As próximas 

duas seções compõem as análises, sendo a primeira referente à pesquisa documental 

e a segunda referente a pesquisa bibliográfica. 

 

  

  



6 MEMÓRIA PNBE: O PERCURSO HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROGRAMA – UMA PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 Para formar um acervo de memória do PNBE foi necessário recorrer a vários 

documentos e fontes para reconstituir a história do Programa. A reconstrução da 

história do PNBE foi feita a partir de documentos públicos e oficiais relacionados ao 

PNBE: DOU, publicações do PNBE e sites do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) e do MEC. Acompanha esta pesquisa documental o quadro de 

organização cronológica dos números do DOU que citam o PNBE (ver Apêndice A), 

totalizando 679 documentos13; o quadro descreve a data de publicação, o tipo de 

publicação, o assunto e a referência para localização. Tal organização foi importante 

para a constituição tanto da pesquisa documental como do resgate das memórias do 

PNBE.  

Esta “memória” está dividida em duas partes: a primeira trata de ações 

pregressas de incentivo à leitura – para contextualizar as ações que antecederam o 

Programa – e a segunda foca no próprio PNBE. Nesta segunda parte, procede-se 

uma análise geral descritiva, seguida da apresentação de alguns quadros síntese. 

 

6.1 AÇÕES PREGRESSAS DE INCENTIVO À LEITURA 

 

 Antes de focar na história do PNBE, é necessário tornar visíveis as ações de 

incentivo à leitura que antecederam o Programa. Um catálogo (BRASIL, 2008), 

disponível publicamente em meio digital, que acompanhava o acervo do PNBE de 

2008 enviados às escolas, aponta para quatro relevantes ações de promoção da 

leitura pregressas ao Programa: 

 

Quadro 3 - Iniciativas pregressas ao PNBE 

Ações Vigência Criação Foco 

Programa 
Nacional Sala 

de Leitura 

1984 - 1987 Fundação de 
Assistência ao 

Estudante – FAE 

“[...] compor, enviar acervos e 
repassar recurso para 

ambientar as salas de leitura.” 

Proler 1992 - atual Fundação 
Biblioteca 

Nacional do 

“[...] possibilitar à comunidade 
em geral, em diversos 

segmentos da sociedade civil, o 

 
13 Nas referências constam apenas os documentos que foram citados ao longo da parte textual do 
trabalho. A descrição dos 679 números do Diário Oficial da União que citam o PNBE pode ser vista no 
Apêndice A. 
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Ministério da 
Cultura 

acesso a livros e a outros 
materiais de leitura.” 

Pró-leitura na 
Formação do 

Professor 

1992 - 1996 Parceria entre 
MEC e governo 

francês 

“[...] atuar na formação de 
professores leitores para que 

eles pudessem facilitar 
a entrada de seus alunos no 

mundo da leitura e da escrita.” 

Programa 
Nacional 

Biblioteca do 
Professor 

1994 - 1997 Ministério da 
Educação 

“[...] dar suporte para a 
formação de professores das 

séries iniciais do Ensino 
Fundamental [...]” 

Fonte: síntese dos dados obtidos em BRASIL (2008) 

 

 O PNBE é instituído por meio da Portaria nº 584, de 28 de abril de 1997 

(BRASIL, 1997a). No mês seguinte, publica-se a listagem dos livros selecionados para 

compor o primeiro acervo do Programa, por via da Portaria nº 652, de 16 de maio de 

1997 (BRASIL, 1997b); esta portaria também traz a revogação da Portaria nº 956, de 

21 de junho de 1994 (BRASIL, 1994), que instituía o Programa Nacional Biblioteca do 

Professor, que fica extinto a partir de então.  

 Após esta breve descrição de algumas ações pregressas, a próxima subseção 

voltará suas análises para o PNBE. Aborda o percurso histórico de sua constituição 

desde a instituição em 1997 até o ano de 2016, finalizando com uma discussão sobre 

a situação da distribuição de obras literárias desde 2017 até os dias atuais. 

 

6.2 PERCURSO HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL 

BIBLIOTECA DA ESCOLA 

 

 Como mencionado anteriormente, o PNBE é instituído por meio da Portaria nº 

584, de 28 de abril de 1997 (BRASIL, 1997a), sob gestão do FNDE. O Programa teve 

como objetivo “[...] promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e 

professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e 

de referência.” (BRASIL, [entre 1997 e 2018], documento não paginado). 

 Durante seus dezenove anos de vigência, o Programa passou por inúmeras 

transformações. Inicialmente voltado aos alunos em anos escolares específicos, o 

Programa passou a incorporar também os professores, por meio da distribuição de 

obras e periódicos de cunho didático-pedagógico. Em 2000, único ano que não houve 

distribuição de obras literárias aos alunos, o PNBE foi voltado exclusivamente aos 
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professores, em uma ação que visava a disseminação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEI) e para a Educação Indígena e da Proposta Curricular para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), criadas na época. Ações específicas voltadas aos docentes 

ocorreram sob a denominação de “Biblioteca do professor” (em 2003) e “PNBE do 

Professor” em 2010 e 2013. Também para os docentes houve a ação “PNBE 

Periódicos” de 2010 a 2014, embora extratos de contratos no âmbito do PNBE, 

encontrados no Diário Oficial da União, já mostrem aquisições de periódicos voltados 

para os professores no ano de instituição do Programa, em 1997, a exemplo do “Jornal 

do Alfabetizador” (BRASIL, 1997c), e posteriormente, em 1999, aquisições da revista 

“Nova Escola” (BRASIL, 1999a) e da “Revista Ciência Hoje das Crianças” (BRASIL, 

1999b). 

 Quanto ao público-alvo das coleções no âmbito do Programa, entre 1998 e 

2002 foram contemplados alunos do Ensino Fundamental (diversificando entre Anos 

Iniciais e Finais desta etapa) na modalidade regular, quando em 2003 são incluídos 

os alunos da EJA. Em 2008, a novidade é a inclusão dos alunos de Educação Infantil 

e do Ensino Médio (no que foi intitulado “Programa Nacional Biblioteca da Escola para 

o Ensino Médio – PNBEM”). A partir de 2009, passa a atender Anos Finais e Ensino 

Médio nos anos ímpares e Educação Infantil, Anos Iniciais e EJA nos anos pares. 

Sendo assim, o PNBE atendeu toda a Educação Básica. 

 Ainda sobre o público-alvo das coleções, houve uma crescente preocupação 

do Programa em atender aos alunos com deficiência. Em 1999, fruto de uma parceria 

com a Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC), foram distribuídas quatro 

obras voltadas para este público. Em 2008 há uma ação chamada PNBE Especial, 

que endereçou às escolas: 

 
[...] obras de orientação pedagógica e de literatura, acessíveis em libras, 
braille, áudio, com caracteres ampliados e em TXT com adaptações para 
utilização de software com leitor de voz, que subsidiem a formação docente 
para a escolarização e para a oferta do atendimento educacional 
especializado de alunos da educação básica com deficiência sensorial, 
compreendendo as áreas: deficiência auditiva, surdez, visão subnormal, 
cegueira, surdocegueira, deficiência mental, transtornos globais do 
desenvolvimento e síndromes, deficiência física, deficiência múltipla, altas 
habilidades/superdotação, práticas educacionais inclusivas, educação infantil 
e estimulação precoce, teorias de aprendizagem e desenvolvimento humano, 
classes hospitalares, ajudas técnicas, tecnologia assistiva, comunicação 
aumentativa e alternativa e educação profissional, contemplando a 
acessibilidade pedagógica. (BRASIL, 2007, p. 11) 
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 Ainda na esteira das ações de inclusão e acessibilidade, a partir da edição de 

2013 há um forte investimento no Mecdaisy, software ledor de livros em formato digital, 

criação do Ministério da Educação em parceria com o Núcleo de Computação 

Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outra parceria importante foi 

feita com o Instituto Benjamin Constant (IBC), em diferentes anos, com a função de 

tradução dos livros para o Braille, a fim de promover o acesso dos deficientes visuais. 

 Outra ação diferenciada foi o PNBE Temático, ocorrida em 2013, que se voltou 

para a seleção de obras “[...] elaboradas com base no reconhecimento e na 

valorização da diversidade humana, considerando diferentes temáticas e as 

especificidades de populações que compõem a sociedade brasileira, no âmbito do 

PNBE.” (BRASIL, 2012, p. 37). Esta ação selecionou obras com as temáticas: 

indígena, quilombola, campo, Educação de Jovens e Adultos, direitos humanos, 

sustentabilidade socioambiental, educação especial, relações étnico-raciais e 

juventude. Também foi lançado edital para o PNBE Indígena 2015 (BRASIL, 2015), 

que contemplaria obras literárias de temática indígena, no entanto não houve registros 

de que essa ação tenha se efetivado, tendo em vista que a última distribuição de livros 

no âmbito do Programa ocorreu em 2014. 

 Embora se chame “Programa Nacional Biblioteca da Escola”, durante três 

edições (2001, 2002 e 2003), sob a designação “Literatura em Minha Casa” o 

Programa distribuiu obras para que os estudantes e professores levassem para casa, 

para sua propriedade e uso pessoal, a fim de que compartilhassem as leituras com a 

família e trocassem os acervos entre colegas, já que cada um recebia um acervo 

diferente. Em 2005 o Programa volta a focar na constituição dos acervos das 

bibliotecas escolares, alinhado ao seu propósito de criação. 

 Ao longo de sua história, o PNBE vinculou-se a outras inciativas 

governamentais, a exemplo do Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO) e do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), os 

quais deveriam incorporar os materiais do PNBE em suas ações. 

 O PNBE também foi alvo de diferentes monitoramentos e avaliações durante 

sua vigência. O rastreamento feito no Diário Oficial da União revelou cinco ações de 

monitoramento do Programa feitas pelo Tribunal de Contas da União, nos anos de 

1999, 2002, 2003, 2004 e 2005. Também foi realizada uma avaliação, em parceria 

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), entre 2005 e 2006. 



45 

 

Quanto à seleção, à avaliação e à aquisição das obras, é possível perceber 

uma gradual qualificação do processo. Com a exceção de três primeiras edições 

(1998, 1999 e 2000), de 2001 a 2014 houve a publicação de editais de convocação 

para que as editoras submetessem suas obras para avaliação. Apenas no ano de 

2000 não houve um processo de seleção de obras, tendo em vista que o PNBE neste 

ano se voltou, como dito anteriormente, aos recém lançados PCN. Nos outros anos, 

o processo de seleção foi feito por diferentes agentes: por Comissões Técnicas (1998, 

2001, 2002 e 2003), pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Secretaria 

de Educação Especial (1999), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005) e 

pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Minas Gerais (de 2006 a 2014); esse período demonstra 

que o CEALE foi um dos maiores responsáveis pelo PNBE e foi sob a gestão do 

Centro que o Programa se estabilizou e se expandiu. No CEALE, o PNBE esteve sob 

coordenação da Profa. Aparecida Paiva, que se dedicou não só a gestão do 

Programa, mas também ao seu estudo aprofundado, produzindo pesquisas sobre ele, 

algumas delas resgatadas neste trabalho. 

Ainda na esteira dos agentes envolvidos no Programa, o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) figura como responsável pelo processo 

de triagem do PNBE em diversos anos. A partir de 2002 a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT) é contratada para proceder o envio das obras do PNBE 

(BRASIL, 2002). De acordo com um dos estudos que compõe a pesquisa bibliográfica, 

a “[...] distribuição passou a ser feita diretamente às escolas cadastradas através dos 

Correios, evitando a dispersão das obras em outros órgãos.” (CABRAL; PEREIRA, 

2018, p. 38). O que acontecia é que os livros, por vezes, iam para as Prefeituras ou 

para as Secretarias de Educação, dificultando a pronta chegada às escolas.  

 Nesse contexto de diferentes agentes envolvidos e de um fluxo grande até os 

livros chegarem às mãos dos estudantes e professores, Montuani (2013, p. 99) 

organiza em figura um ciclo para ilustrar o caminho das obras no âmbito do PNBE; tal 

ciclo é válido de 2005 a 2014, quando se dispensam as Comissões Técnicas e se 

adere às universidades como instituições responsáveis pela avaliação e seleção das 

obras. O ciclo referido pode ser observado na figura a seguir na Figura 2: 
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Figura 2 - Ciclo das obras distribuídas pelo PNBE14 

 

Fonte: Montuani (2013, p. 99) 

 

A seguir apresento dois quadros, o primeiro (Quadro 4) aborda siglas 

importantes para a compreensão do segundo quadro (Quadro 5), este traz uma 

síntese do PNBE de 1998 a 2014. O Quadro 5 descreve como funcionou o PNBE em 

cada um desses anos, abordando o processo de seleção das obras, a quem se 

destinavam, as características do acervo distribuído, para onde iam os acervos, o 

volume de investimento, o número de obras distribuídas, o número de beneficiados15 

e o número de escolas beneficiadas. 

 

Quadro 4 - Siglas importantes para compreensão do quadro 5 

Sigla Significado 

EI Educação Infantil 

EF Ensino Fundamental 

EM Ensino Médio 

EJA Educação de Jovens e Adultos 
Fonte: Melo (2019) 

 
14 A sigla SEB, presente na figura significa Secretaria de Educação Básica, esta que é pertencente ao 
Ministério da Educação. 
15 Opto por utilizar a palavra “beneficiados (as)”, ao me referir aos sujeitos e instituições que foram 
atendidos pelo PNBE, em função da expressão ser utilizada em alguns dos documentos que compõem 
essa pesquisa documental (BRASIL, ([entre 1998 e 2014]; [entre 1998 e 2012]; [entre 2013 e 2014]). 
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Quadro 5 - Síntese do PNBE (1998-2014) 

A
N

O
 PROCESSO DE 

SELEÇÃO DAS 
OBRAS 

A QUEM SE 
DESTINAVAM 
AS OBRAS? 

CARACTERÍSTICAS DO ACERVO 
DISTRIBUÍDO 

PARA ONDE IAM OS 
ACERVOS? 

VOLUME DE 
INVESTIMENTO 

Nº DE OBRAS 
DISTRIBUÍDAS 

Nº DE BENEFI-
CIADOS 

Nº DE ESCOLAS 
BENEFI-CIADAS16 

1
9
9
8
 

A cargo de 
comissão definida 
pela Portaria n° 
1.177 de 14 de 
novembro de 

1996, composta 
por: Alfredo Bosi; 
Cândido Mendes; 
Eduardo Portella; 
Lygia Fagundes 
Telles e Sérgio 
Paulo Rouanet.  
(BRASIL, 1996) 

Escolas de 5ª a 
8ª série 

215 títulos: obras da literatura brasileira, 
enciclopédias, atlas, globos terrestres, 

dicionários, livros de história e formação 
econômica do Brasil e um Atlas 

Histórico Brasil 500 Anos. 

Bibliotecas escolares R$: 29.830.886,00 3.660.000 
Alunos: 

19.247.358 
20.000 

1
9
9
9
 

Responsabilidade 
da Fundação 

Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil 

(FNLIJ) 
e da Secretaria de 

Educação 
Especial 

(SEESP/MEC) 

Escolas de 1ª a 
4ª série 

109 obras de literatura infantil e juvenil 
selecionadas pela FNLIJ (livros 

nacionais e traduzidos, contemplado: 
livros de narrativa, de poesia, de 

imagem e informativo17). E quatro obras 
voltadas às crianças portadoras de 

necessidades especiais indicadas pela 
SEESP/MEC. 

Bibliotecas escolares R$: 24.727.241,00 3.924.000 
Alunos: 

14.112.285 

 
36.000 

 

2
0
0
0
 

Não há processo 
de seleção. 

Docentes das 
escolas públicas 

de EF, 
participantes do 

Programa de 
Desenvolviment
o Profissional 
Continuado – 

Programa 
Parâmetros em 

Ação 

Compostos de: Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), de 1ª a 8ª séries; 
Parâmetros em Ação – Curso de 
Formação Continuada, a Ética e 

Cidadania no Convívio Escolar – Uma 
Proposta de Trabalho; Referencial 

Curricular Nacional para a EI  (RCNEI); 
Referencial Nacional para a Educação 
Indígena e a Proposta Curricular para a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Bibliotecas escolares R$: 15.179.101,00 3.728.000 Não há dados 18.718 

2
0
0
1
 Por edital de 

convocação – 
Editoras 

Sob a 
designação de 
“Literatura em 
minha Casa”, 

Seis coleções diferentes, cada uma com 
cinco títulos: poesia de autor brasileiro, 

conto, novela, clássico da literatura 
universal e peça teatral. 

Residências dos 
alunos (para uso 

pessoal e de 
propriedade do 

R$: 57.638.015,60 60.923.940 
Alunos: 

8.561.639 
139.119 

 
16 Quando as ações do PNBE envolviam a distribuição de livros para diferentes etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) os 
dados fornecidos não apresentam total de escolas beneficiadas, uma vez que as instituições que fornecem mais de uma etapa eram contempladas “mais de 
uma vez”, tornando sem sentido a totalização de escolas beneficiadas. 
17 Informações sobre o acervo selecionado pela FNLIJ obtidas na página da Fundação: http://www.fnlij.org.br/site/pnbe-1999.html. Acesso em: 20 out. 2019.  

http://www.fnlij.org.br/site/pnbe-1999.html
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submetem suas 

obras 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
Comissão Técnica 

neste ano os 
livros foram 

entregues aos 
alunos para que 
levassem para 

casa, 
incentivando a 

troca entre 
colegas e a 
leitura em 

família. 
Além dos 
alunos, as 

escolas 
recebiam quatro 

acervos do 
Programa para 

serem 
integrados ao da 

biblioteca 
escolar. 

estudante) e suas 
respectivas escolas. 

2
0
0
2
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
Comissão Técnica 

e Colegiado 

Permanece o 
“Literatura em 
minha Casa”, 

desta vez 
contemplando 
alunos da 4ª 

série com uma 
coleção e cada 
escola com um 

acervo. 

Oito coleções de diferentes editoras, 
cada uma com cinco títulos: poesia de 
autor brasileiro, conto, novela, clássico 
da literatura universal e peça teatral. 

Residências dos 
alunos (para uso 

pessoal e de 
propriedade do 

estudante) e suas 
respectivas escolas. 

R$: 19.633.632,00 21.082.880 
Alunos: 

3.841.268 
126.692 

2
0
0
3
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
Comissão Técnica 

Neste ano o 
PNBE foi 

dividido em 
cinco ações: 

 
1) Literatura em 

minha Casa: 
contemplando 
alunos da 4ª e 
8ª série e suas 

respectivas 
escolas. 

 

Literatura em Minha Casa: cinco 
volumes de obras de literatura e de 

informação para cada aluno da 4ª série, 
bem como dez coleções para as escolas 

que ofereceram a 4ª série em 2004. 
Quatro volumes de obras de literatura e 

de informação para cada aluno da 8ª 
série, bem como dez coleções para as 
escolas que ofereceram a 8ª série em 

2004. 
 

Palavras da Gente: seis volumes de 
obras de literatura e de informação para 
cada aluno da última série da EJA, bem 

“Literatura em minha 
Casa” e “Palavras da 
Gente”: residências 

dos alunos (para uso 
pessoal e de 

propriedade do 
estudante) e suas 

respectivas escolas. 
 

“Casa da Leitura”: 
gestão do acervo de 
responsabilidade das 
prefeituras municipais. 

 

Literatura em Minha 
Casa (4ª série): R$: 

18.494.879,10 
 

Literatura em Minha 
Casa (8ª série): R$: 

14.757.086,96 
 

Palavra da Gente: R$: 
2.956.053,24 

 
Casa da Leitura: R$: 

6.246.212,00 
 

Literatura em Minha 
Casa (4ª série): 

20.855.750 
 

Literatura em Minha 
Casa (8ª série): 

13.689.320 
 

Palavra da Gente 
(EJA): 3.470.904 

 
Casa da Leitura: 

6.372.912 
 

Alunos 
beneficiados 

pelo Literatura 
em Minha Casa 

(4ª série): 
3.449.253 

 
Alunos 

beneficiados 
pelo Literatura 

em Minha Casa 
(8ª série): 
2.969.086 

 

Literatura em Minha 
Casa (4ª série): 

125.194 
 

Literatura em Minha 
Casa (8ª série): 

36.685 
 

Palavra da Gente 
(EJA): 10.964 

 
Biblioteca Escolar: 

20.021 
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2) Palavras da 
Gente: alunos 
da última série 
(EF) da EJA. 

 
3) Casa da 

Leitura: 
cidadãos em 

geral 
(bibliotecas 

itinerantes para 
uso comunitário 
no município). 

 
4) Biblioteca do 

Professor: 
professores de 
1ª a 4ª série. 

 
5) Biblioteca 

Escolar: 
bibliotecas de 
escolas com 

turmas de 5ª e 
8ª série. 

como quatro coleções para as escolas 
públicas com mais de quatro alunos na 

última série da EJA. 
 

Casa da Leitura: bibliotecas itinerantes 
com 154 livros de 114 títulos diferentes 
das 24 coleções do acervo das ações 

Literatura em minha Casa e Palavra da 
Gente. 

 
Biblioteca do Professor: livros 
escolhidos via internet pelos 

professores, a partir de lista de 144 
títulos da ação “Biblioteca Escolar”. 

 
Biblioteca Escolar: 144 títulos de ficção 
e não ficção, com ênfase na formação 

histórica, econômica e política do Brasil, 
para as 20 mil escolas com maior 

número de alunos da 5ª a 8ª série. Os 
títulos foram os mesmos distribuídos no 
PNBE 1998, à exceção dos de domínio 

público. 
 

Observação: na edição de 2003 foram 
incluídos livros paradidáticos da coleção 

Literatura em Minha Casa de 2001 e 
2002, composta por 70 títulos. O 
Instituto Benjamin Constant (IBC) 

encaminhou a todos os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPs) a 

transcrição dos livros para impressão 
em Braille. 

“Biblioteca do 
Professor”: 

residências dos 
professores (para uso 

pessoal e de 
propriedade do 

docente). 
 

“Biblioteca escolar”: 
bibliotecas das 

escolas. 

Biblioteca do Professor: 
R$: 13.769.873,00 

 
Biblioteca Escolar: R$: 

44.619.529,00 
 

TOTAL: 
R$: 100.843.633,30 

Biblioteca do 
Professor: 
1.451.674 

 
Biblioteca Escolar: 

3.193.632 
 

TOTAL: 49.034.192 

Alunos 
beneficiados 

pelo Palavra da 
Gente (EJA): 

463.134 
 

Municípios 
beneficiados 
pelo Casa da 
Leitura: 3.659 

 
Professores 
beneficiados 

pelo Biblioteca 
do Professor: 

724.188 
 

TOTAL: 
7.609.320 

2
0
0
4
 

Sem dados, apenas “continuidade às ações do PNBE 2003” (BRASIL, [entre 1998 e 2014], documento não paginado) 

2
0
0
5
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
Universidade 

Séries iniciais do 
EF (1ª a 4ª 

série) 

Composto de 20 títulos diferentes, 
contemplando os seguintes 

gêneros/tipos: Poesias, quadras, 
parlendas e cantigas; Contos, crônicas, 

teatro, textos de tradição popular, 
mitologia, lendas, fábulas, apólogos, 
contos de fadas e adivinhas; Novelas 
(clássicos, terror, aventura, suspense, 

amor, humor); Livros de imagens. 

Bibliotecas escolares R$: 47.268.337,00 5.918.966 
Alunos: 

16.990.819 
136.389 
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Federal do Rio de 

Janeiro 

2
0
0
6
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: Centro de 
Alfabetização, 

Leitura e Escrita 
(Ceale), da 

Faculdade de 
Educação (FAE), 
da Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 

Anos finais do 
EF (6º ao 9º 

ano)18 

75 títulos de literatura de gêneros 
variados (poesia, conto, crônica, 

romance). 
Bibliotecas escolares R$: 45.509.183,56 7.233.075 

Alunos: 
13.504.906 

46.700 

2
0
0
7
 Mudança de nomenclatura: até 2006 representava o ano de aquisição, a partir de 2007 refere-se ao ano de atendimento. 

Exemplo: PNBE 2006 – aquisição e atendimento em 2006. PNBE 2008 – aquisição em 2007 e atendimento em 2008. 
Tal mudança ocasionou em não haver uma edição nomeada “PNBE 2007” 

(BRASIL, [entre 1998 e 2014], documento não paginado) 

2
0
0
8
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
CEALE/FAE/ 

UFMG. 

EI, EF e EM 
(Denominação 

da ação voltada 
para o EM: 
Programa 
Nacional 

Biblioteca da 
Escola 

para o Ensino 
Médio - PNBEM) 

Composto por textos em verso (poemas, 
quadras, parlendas, cantigas, trava 

línguas, adivinhas), em prosa (pequenas 
histórias, novelas, contos, crônicas, 
textos de dramaturgia, memórias, 
biografias), livros de imagens e de 

histórias em quadrinhos e, ainda, obras 
clássicas da literatura universal. 

Bibliotecas escolares 

EI: R$: 9.044.930,30 
 

EF (1º ao 5º ano): R$: 
17.336.024,72 

 
EM: R$: 38.902.804,48 

 
TOTAL: R$: 

65.283.759,50 

EI: 1.948.140 
 

EF (1º ao 5º ano): 
3.216.600 

 
EM: 3.437.192 

 
TOTAL: 8.601.932 

Alunos da EI: 
5.065.686 

 
Alunos do EF 
(1º ao 5º ano): 

16.430.000 
 

Alunos do EM: 
7.788.593 

 
TOTAL: 

29.284.279 

EI: 85.179 
 

EF (1º ao 5º ano): 
127.661 

 
EM: 17.049  

 

2
0
0
9
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Alunos do EF 
(6º ao 9º ano) e 

do EM 

Compostos por títulos de poemas, 
contos, crônicas, teatro, textos de 

tradição popular, romances, memórias, 
diários, biografias, ensaios, histórias em 

quadrinhos e obras clássicas. 

Bibliotecas escolares 

EF (6º ao 9º ano): R$: 
47.347.807,62 

 
EM: R$: 27.099.776,68 

 

EF (6º ao 9º ano): 
7.360.973 

 
EM: 3.028.298 

 
VOLP: 204.220 

Alunos do EF 
(6º ao 9º ano): 

12.949.350 
 

Alunos do EM: 
7.240.200 

EF (6º ao 9º ano): 
49.516 

 
EM: 

17.419 
 

 
18 Em 2006 é sancionada a Lei 11.274, que altera a duração do Ensino Fundamental de oito para nove anos (BRASIL, 2006). Tal mudança implicou em 
transformações nas nomenclaturas, passando de “séries” para “anos”: de 1ª série do Ensino Fundamental para 1º ano do Ensino Fundamental.  
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Responsabilidade 

da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
CEALE/FAE/ 

UFMG. 

Vocabulário Ortográfico 
da Língua Portuguesa 

(VOLP): R$: 
3.051.046,80 

 
TOTAL: 77.498.631,10 

 
TOTAL: 10.593.491 

 
Alunos 

beneficiados 
com o VOLP: 
35.563.761 

 
TOTAL: 

55.753.311 

VOLP: 
137.968 

2
0
1
0
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
CEALE/FAE/ 

UFMG. 

Neste ano o 
Programa 

envolveu quatro 
ações: 

 
- Distribuição de 
livros voltados 
aos alunos da 

EI, EF (1º ao 5º 
ano) e EJA. 

 
- PNBE 

Periódicos: 
aquisição de 
periódicos de 

cunho 
pedagógico. 

 
- PNBE do 
Professor: 

professores de 
todas as etapas 

de ensino 
regular e EJA. 

 
- PNBE 

Especial: obras 
pedagógicas e 
literárias com 
ênfase nas 

necessidades 
educacionais 

especiais. 

Acervo PNBE 2010: Compostos por 
títulos de poemas, contos, crônicas, 
teatro, textos de tradição popular, 
romances, memórias, biografias, 

ensaios, histórias em quadrinhos e 
obras clássicas. 

 
Acervo Periódicos: periódicos de cunho 

pedagógico. 
 

Acervo PNBE do Professor: livros de 
orientação do ensino em cada disciplina 

da educação básica. 
 

Acervo PNBE Especial: obras 
pedagógicas (para docentes do ensino 
regular e de atendimento educacional 

especializado) e obras de literatura 
infantil e juvenil acessíveis aos alunos 

com necessidades educacionais 
especiais sensoriais. 

Bibliotecas escolares 

EI: R$: 12.161.043,13 
 

EF (1º ao 5º ano): R$: 
29.563.069,56 

 
EJA: R$: 7.042.583,76 

 
Periódicos 2010: R$: 

29.060.529,34 
 

PNBE do Professor: R$: 
59.019.172,00 

 
PNBE Especial: R$: 

9.869.621,25 
 

TOTAL: R$: 
146.716.019,04 

EI: 3.390.050 
 

EF (1º ao 5º ano): 
5.798.801 

 
EJA: 1.471.850 

 
Periódicos 2010: 

11.530.430 
 

PNBE do Professor: 
6.983.131 

 
PNBE Especial - EI: 

102.283 
 

PNBE Especial - EF: 
881.145 

 
PNBE Especial - 

EM: 258.030 
 

TOTAL: 30.415.720 

Alunos da EI: 
4.993.259 

 
Alunos do EF 
(1º ao 5º ano): 

15.577.108 
 

Alunos da EJA: 
4.153.097 

 
TOTAL: 

24.723.464 

EI: 86.379 
 

EF (1º ao 5º ano): 
122.742 

 
EJA: 39.696 

 
Periódicos 2010: 

143.773 
 

PNBE do Professor: 
140.131 

 
PNBE Especial - EI: 

4.913 
 

PNBE Especial - EF: 
46.671 

 
PNBE Especial - 

EM: 11.875 

2
0
1
1
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Neste ano o 
Programa 

envolveu duas 
ações: 

 
- Distribuição de 
livros voltados 

Acervo PNBE 2011: títulos de diversos 
gêneros literários, como contos, 

crônicas, romances, poemas e histórias 
em quadrinhos. 

 
Acervo Periódicos: periódicos de cunho 

pedagógico. 

Bibliotecas escolares 

EF (6º ao 9 ano): R$: 
44.906.480,00 

 
EM: R$: 25.905.608,00 

 
Periódicos 2011: R$: 

31.150.900,98 

EF (6º ao 9 ano): 
3.861.782 

 
EM: 1.723.632 

 
Periódicos 2011: 

11.530.430 

Alunos do EF 
(6º ao 9 ano): 
12.780.396 

 
Alunos do EM: 

7.312.562 
 

EF (6º ao 9 ano): 
50.502 

 
EM: 18.501 

 
Periódicos 2011: 

143.773 
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Responsabilidade 

da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
CEALE/FAE/ 

UFMG. 

aos alunos dos 
anos finais do 
EF e do EM 

 
- PNBE 

Periódicos: 
aquisição de 
periódicos de 

cunho 
pedagógico. 

 
TOTAL: R$: 

101.962.988,98 

 
TOTAL: 17.115.844 

TOTAL: 
20.092.958 

 
 

2
0
1
2
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
CEALE/FAE/ 

UFMG. 

Neste ano o 
Programa 

envolveu duas 
ações: 

 
- Distribuição de 
livros voltados 
aos alunos dos 
anos iniciais do 
EF, EJA (etapas 
de EF e Médio) 

e EI. 
 

- PNBE 
Periódicos: 

aquisição de 
periódicos de 

cunho 
pedagógico. 

Acervo PNBE 2012: títulos de diversos 
gêneros literários, como contos, 

crônicas, romances, poemas e histórias 
em quadrinhos. 

 
Acervo Periódicos: periódicos de cunho 

pedagógico. 

Bibliotecas escolares 

EI: R$: 24.625.902,91 
 

EF (1º ao 5º ano): R$: 
45.955.469,82 

 
EJA: R$: 11.216.573,38 

 
Periódicos 2012: R$: 

53.295.402,47 
 

TOTAL: R$: 
135.093.348,58 

EI: 3.485.200 
 

EF (1º ao 5º ano): 
5.574.400 

 
EJA: 1.425.753 

 
Periódicos 2012: 

15.149.880 
 

TOTAL: 25.635.233 

Alunos da EI: 
3.581.787 

 
Alunos do EF 
(1º ao 5º ano): 

14.565.893 
 

Alunos da EJA: 
4.157.721 

 
TOTAL: 

22.305.401 

EI: 86.088 
 

EF (1º ao 5º ano): 
115.344 

 
EJA: 38.769 

 
Periódicos 2012: 

156.445 

2
0
1
3
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
CEALE/FAE/ 

UFMG. 

Neste ano o 
Programa 

envolveu três 
ações: 

 
- Distribuição de 
livros voltados 
aos alunos dos 
anos finais do 
EF e do EM 

 
- PNBE 

Periódicos: 
aquisição de 
periódicos de 

cunho 
pedagógico. 

 

Acervo PNBE 2013: Compostos por 
como contos, crônicas, romances, 
poemas e histórias em quadrinhos. 

 
Acervo Periódicos: periódicos de cunho 

pedagógico. 
 

Acervo PNBE do Professor: livros de 
orientação do ensino em cada disciplina 

da educação básica. 

Bibliotecas escolares 

EF (6º ao 9º ano): R$: 
56.677.338,63 

 
EM: R$: 29.704.045,58 

 
PNBE Periódicos: R$: 

57.072.470,94 
 

PNBE do Professor - EI 
Creche e Pré-escola: 

R$: 18.782.370,54 
 

PNBE do Professor - 
Anos Iniciais do EF (1º 

ao 5º ano): R$:  
38.086.730,30 

 
PNBE do Professor – 
Anos Finais do EF (6º 

EF (6º ao 9º ano): 
5.207.647 

 
EM: 2.218.884 

 
PNBE Periódicos: 

14.885.649 
 

PNBE do Professor - 
EI Creche e Pré-
escola: 2.132.520 

 
PNBE do Professor - 
Anos Iniciais do EF 

(1º ao 5º ano): 
4.485.300 

 
PNBE do Professor 
– Anos Finais do EF 

Alunos do EF 
(6º ao 9º ano): 

12.339.656 
 

Alunos do EM: 
8.780.436 

 
TOTAL: 

21.120.092 

EF (6º ao 9º ano): 
86.794 

 
EM: 36.981 

 
PNBE Periódicos: 

153.840 
 

PNBE do Professor - 
EI Creche e Pré-
escola: 87.232 

 
PNBE do Professor - 
Anos Iniciais do EF 

(1º ao 5º ano): 
109.822 

 
PNBE do Professor 
– Anos Finais do EF 
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- PNBE do 
Professor: 

professores de 
todas as etapas 

de ensino 
regular e EJA. 

ao 9º ano): R$: 
26.751.900,15 

 
PNBE do Professor – 

EM: R$: 17.006.450,05 
 

PNBE do Professor – 
EJA - EF: R$: 
3.139.931,01 

 
PNBE do Professor - 

EJA - EM: R$: 
833.774,54 

 
TOTAL: 248.055.011,74 

(6º ao 9º ano): 
3.088.650 

 
PNBE do Professor 

– EM: 1.865.310 
 

PNBE do Professor 
– EJA - EF: 437.970 

 
PNBE do Professor - 

EJA - EM: 97.030 
 

TOTAL: 34.418.960 

(6º ao 9º ano): 
50.740 

 
PNBE do Professor 

– EM: 19.290 
 

PNBE do Professor 
– EJA - EF: 31.967 

 
PNBE do Professor - 

EJA - EM: 7.550 

2
0
1
4
 

Por edital de 
convocação – 

Editoras 
submetem suas 

obras. 
 

Responsabilidade 
da gestão do 
processo de 
avaliação e 

seleção: 
CEALE/FAE/ 

UFMG. 

Neste ano o 
Programa 

envolveu duas 
ações: 

 
- Distribuição de 
livros voltados 
aos alunos dos 
anos iniciais do 
EF, EJA (etapas 
de EF e Médio) 

e EI. 
 

- PNBE 
Periódicos: 

aquisição de 
periódicos de 

cunho 
pedagógico. 

Acervo PNBE 2014: 100 títulos para EI, 
100 para os anos iniciais do EF e 50 

para EJA. 
 

Acervo Periódicos: periódicos de cunho 
pedagógico. 

Bibliotecas escolares 

EI Creche: R$: 
17.730.630,46 

 
EI Pré-Escola: R$: 

32.807.029,60 
 

EF (1º ao 5º ano): R$: 
31.616.454,48 

 
EJA: R$; 10.208.749,32 

 
PNBE Periódicos: R$: 

58.477.152,20 
 

TOTAL: 150.840.016,06 

EI Creche: 
4.209.150 

 
EI Pré-Escola: 

7.966.028 
 

EF (1º ao 5º ano): 
5.599.737 

 
EJA: 1.619.100 

 
PNBE Periódicos: 

14.751.055 
 

TOTAL: 34.145.070 

Alunos da EI 
Creche: 

1.731.572 
 

Alunos da EI 
Pré-Escola: 
3.645.572 

 
Alunos do EF 
(1º ao 5º ano): 

5.599.737 
 

Alunos da EJA: 
1.619.100 

 
TOTAL: 

12.595.981 

EI Creche: 32.820 
 

EI Pré-Escola: 
79.949 

 
EF (1º ao 5º ano): 

104.745 
 

EJA: 36.006 
 

PNBE Periódicos: 
152.465 

 
 

Fonte: Melo (2019) a partir dos dados obtidos em: Brasil ([entre 1998 e 2014]; [entre 1998 e 2012]; [entre 2013 e 2014]; 2008; 2014) 
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 A Tabela 1 tem como foco o quantitativo de valor investido e de obras 

distribuídas no PNBE de 1998 a 2014: 

 

Tabela 1 - Valor investido e quantidade de livros distribuídos no PNBE (1998-2014) 

Ano Valor investido 
Quantidade de obras 

distribuídas 

PNBE 1998 R$: 29.830.886,00 3.660.000 
PNBE 1999 R$: 24.727.241,00 3.924.000 
PNBE 2000 R$: 15.179.101,00 3.728.000 
PNBE 2001 R$: 57.638.015,60 60.923.940 
PNBE 2002 R$: 19.633.632,00 21.082.880 
PNBE 2003 R$: 100.843.633,30 49.034.192 

PNBE 2004 - SEM DADOS 
PNBE 2005 R$: 47.268.337,00 5.918.966 
PNBE 2006 R$: 45.509.183,56 7.233.075 

2007 – MUDANÇA DE NOMENCLATURA 
PNBE 2008 R$: 65.283.759,50 8.601.932 
PNBE 2009 R$: 77.498.631,10 10.593.491 
PNBE 2010 R$: 146.716.019,04 30.415.720 
PNBE 2011 R$: 101.962.988,98 17.115.844 
PNBE 2012 R$: 135.093.348,58 25.635.233 
PNBE 2013 R$: 248.055.011,74 34.418.960 
PNBE 2014 R$: 150.840.016,06 34.145.070 

TOTAL R$: 1.266.079.804,46 316.431.303 
Fonte: Melo (2019) a partir dos dados obtidos em: Brasil ([entre 1998 e 2012]; [entre 

2013 e 2014]) 

 

Nos anos de 2015 e 2016 não há distribuição de obras às escolas. Em 2017, 

após vinte anos da instituição do Programa, o Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 

2017 (BRASIL, 2017b), unifica as ações do PNBE com as do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), passando a se chamar Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático, permanecendo a sigla PNLD. Em 2017 não há qualquer 

movimentação sobre as obras literárias, já em 2018 é divulgado o “PNLD Literário”, 

com 141.55819 escolas participantes, as quais deveriam escolher os livros que seriam 

enviados no início de 2019. Foi criado um guia em PDF20 e online21 para auxiliar no 

processo de seleção. Ao analisar o guia online pude constatar que havia 147 obras 

indicadas para a Educação Infantil, 400 obras para o Ensino Fundamental e 190 obras 

 
19 Informação obtida em: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-
conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=12674:escolas-participantes-lista-pnld-
liter%C3%A1rio-2018. Acesso em: 18 set. 2019.  
20 Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/guia-do-livro-
didatico/item/12103-guia-pnld-literario-2018. Acesso em: 18 set. 2019.  
21 Disponível em: https://pnld.nees.com.br/pnld_2018_literario/inicio. Acesso em: 18 set. 2019.  

https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=12674:escolas-participantes-lista-pnld-liter%C3%A1rio-2018
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=12674:escolas-participantes-lista-pnld-liter%C3%A1rio-2018
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=12674:escolas-participantes-lista-pnld-liter%C3%A1rio-2018
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/guia-do-livro-didatico/item/12103-guia-pnld-literario-2018
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/guia-do-livro-didatico/item/12103-guia-pnld-literario-2018
https://pnld.nees.com.br/pnld_2018_literario/inicio
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para o Ensino Médio, totalizando 737 obras. A equipe de avaliação do PNLD Literário 

2018 foi composta por pesquisadores de diversas universidades brasileiras e 

professores da Educação Básica de diversas regiões do país, todos com titulação de 

pós-graduação (mestres e doutores). No entanto, em fevereiro de 2019 a mídia já 

denunciava que o MEC ainda não havia adquirido boa parte dos livros selecionados 

no âmbito do PNLD Literário: “[...] dos 58 milhões de livros previstos, mais de 10 

milhões ainda não foram adquiridos” (PALHARES, 2019, documento não paginado). 

Até o presente momento não há notícias se os livros selecionados em 2018 já foram 

entregues às escolas. Apesar disso, já há publicação no DOU, em 26 de agosto de 

2019 (BRASIL, 2019), da listagem de obras selecionadas para o PNLD 2020, que 

incluem livros didáticos e literários. 

A pesquisa documental aqui empreendida visou mapear o percurso histórico 

de constituição do PNBE através de documentos oficiais e públicos, de forma a 

produzir uma fonte de memória do Programa. A seguir, será abordada a pesquisa 

bibliográfica realizada: o PNBE “pelas lentes acadêmicas”. 

 

  



7 O PNBE PELAS LENTES ACADÊMICAS – UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 A presente seção foca nas pesquisas acadêmicas sobre o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola. Está dividida em duas partes, sendo elas: (1) a pesquisa 

bibliográfica sobre o PNBE e (2) as reflexões sobre as contribuições do PNBE para a 

formação de alunos-leitores feitas a partir da pesquisa bibliográfica. 

 

7.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SOBRE O PNBE 

 

 Para proceder a pesquisa bibliográfica, foram utilizadas oito bases de dados 

para busca pelos estudos acadêmicos, sendo elas: (1) Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), (2) Base de Dados em Ciência da Informação 

(BRAPCI), (3) Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, (4) Education Resources 

Information Center, (5) Library and Information Science Abstracts (LISA), (6) 

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LUME), (7) Portal 

de periódicos da CAPES e (8) Web of Science (WOS). As buscas, excluídas as 

repetições de uma base para a outra, resultaram no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Resultado das buscas nas bases de dados 

Base de dados 
Número de trabalhos 

obtidos na busca 
Número de trabalhos 

selecionados 

BDTD 77 60 

BRAPCI 3 2 

Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES 

175 26 

ERIC 0 0 

LISA 4 0 

LUME 150 5 

Portal de periódicos da 
CAPES 

48 13 

WOS 65 17 

TOTAL 448 123 
Fonte: Melo (2019) 

 

  Os cento e vinte e três trabalhos selecionados para compor essa pesquisa 

bibliográfica foram categorizados em cinco eixos, de acordo com o que considerei seu 

foco central em relação ao PNBE. Para facilitar a composição dessa pesquisa 

bibliográfica, os trabalhos selecionados foram organizados em quadros (ver Apêndice 

B) com os seguintes critérios: eixo, tipo, área do conhecimento, resumo e referência. 
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A seguir, apresento no Quadro 7, os eixos e a quantidade de trabalhos por eixo. Na 

sequência, produzo uma análise qualitativa geral dos estudos que compõem cada 

eixo. 

 

Quadro 7 - Eixos da pesquisa bibliográfica 

Eixo 
Quantidade 
de estudos 

1) Avaliação e implementação da política pública 22 

2) Processo de seleção, avaliação e aquisição das obras 4 

3) Estudo das práticas: de leitura, de formação de leitores e de 
mediação de leitura 

17 

4) Análise das ações específicas do Programa 11 

5) Análise do acervo do Programa 69 

TOTAL 123 
Fonte: Melo (2019) 

 

Vinte e dois trabalhos foram categorizados no eixo 1, Avaliação e 

implementação da política pública, dedicando-se ao estudo da: avaliação do PNBE 

enquanto política pública de leitura (PAULA; FERNANDES, 2014) e da avaliação do 

Programa a partir dos acórdãos gerados pela fiscalização do Tribunal de Contas da 

União (TCU) (SALCIOTTO, 2015). Também há entre as pesquisas o 

compartilhamento dos resultados de uma avaliação diagnóstica do PNBE em parceria 

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) (PAIVA, J.; BERENBLUM, A., 2009). Vários estudos se voltaram à análise 

dos impactos do PNBE: em escolas municipais de Porto Alegre no Rio Grande do Sul 

(VIEGAS, 2013), em escolas da rede pública municipal de Ipameri em Goiás (CIRINO, 

2015), em escola pública municipal no interior do estado de São Paulo (XAVIER, 

2010), no Ensino Médio do Instituto Federal do Tocantins (SOARES, U., 2018), nas 

escolas da rede municipal de ensino de Belo Horizonte (SILVA, B., 2009; MONTUANI, 

2009), em escola da rede municipal de Presidente Prudente em São Paulo 

(GUIMARÃES, 2010). Ainda nessa linha, Elaine Pereira (2015) analisa os impactos 

do PNBE na Biblioteca Escolar e na formação de leitores em uma escola da rede 

pública de ensino do município de Niterói no Rio de Janeiro. Outros autores 

analisaram a implementação do PNBE na Educação Infantil de Natal no Rio Grande 

do Norte (SILVA, S., 2015; AMARILHA; SILVA, S., 2016) e nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Lagoa Santa em Minas Gerais (MONTUANI, 2013). Agliardi 

(2016) produziu estudo sobre o alcance e influência do PNBE com foco nas pessoas 
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jovens e adultas, enquanto Bufalo (2018) pesquisou a implementação e repercussão 

das políticas públicas de leitura na Educação Básica. Há também pesquisas que 

propõem pensar as relações do PNBE com outros agentes: relações entre PNBE e 

Programa Nacional do Livro e Leitura (PNLL) (PEREIRA, R., 2013), relações entre 

PNBE e formação docente em duas escolas públicas de João Pessoa na Paraíba 

(FIGUEIREDO, 2018), relações entre PNBE e Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) na Rede Municipal de Ensino de Araçatuba em São Paulo 

(SOARES, P., 2017). Outros autores promovem a avaliação do PNBE por meio da 

análise dos conhecimentos dos mediadores em leitura literária sobre o acervo em 

escola pública de Dourados no Mato Grosso do Sul (CORDEIRO, 2013), através da 

recepção e uso de acervos literários do PNBE em escola municipal da cidade de 

Uberlândia em Minas Gerais (MARQUES, 2013) e por via do catálogo PNBE/2008 

(SANTOS, Elisangela, 2014). 

O eixo 2, Processo de seleção, avaliação e aquisição das obras, é composto 

por quatro estudos. Fernandes e Cordeiro (2012) analisam os critérios de seleção das 

obras nas edições de 1998 a 2012, enquanto Fernandes (2017) produz uma análise 

das edições de 2006 a 2014, sob gestão do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

(CEALE). Cosson e Paiva (2014), analisam o processo de triagem, seleção e compra 

nas edições de 2012 e 2013. Por último, Lívio Oliveira (2008) analisa os processos de 

seleção, avaliação e execução do PNBE nas edições de 1998 a 2002. 

No eixo 3, Estudo das práticas: de leitura, de formação de leitores e de 

mediação de leitura, dezessete pesquisas foram alocadas, elas discutem: as 

interlocuções entre o PNBE e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) na formação de leitores (BRANDILEONE; OLIVEIRA, 2017); as 

interlocuções entre PNBE, Sala de Leitura e o Caderno do Aluno (material didático da 

rede de São Paulo) na proposição de estratégias de leitura literária para alunos do 6º 

ano de uma escola estadual do município de Itaporanga em São Paulo (RAIMUNDO, 

2016). As experiências de leitura e interação com livros literários na Educação Infantil 

por meio do acervo do PNBE (TORTELLA et al., 2016; SILVA, K. 2015; PINTO, 2018). 

A mediação de leitura literária com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul (KICH, 2015; LÓ, 2014) e dentro do “Projeto 

Leitura Com...” (PEREIRA, J., 2016). A mediação de leitura de livro de imagem do 

acervo do PNBE junto a alunos do Ensino Fundamental (NUNES, 2013). A leitura de 

narrativas visuais e verbo-visuais do acervo do PNBE 2010 por alunos de 5º ano do 
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Ensino Fundamental (OLIVEIRA, Lucila, 2014). A mediação de leitura e a formação 

de leitores no âmbito do Programa a partir dos recontos (releituras de clássicos) 

pertencentes ao acervo (SILVA, Elesa, 2015). A promoção das práticas de leitura a 

partir de obras do Programa e a proposição de uma prática a partir do livro “Bruxa, 

Bruxa, venha a minha festa”, de Arden Druce (SOUZA; BRANDÃO, 2017). A 

proposição de procedimentos de mediação de leitura dos livros de poesias do acervo 

(RAMOS, MARANGONI, 2016). A proposição de uso do acervo literário do PNBE 

como ponto de partida no ensino de Ciências Naturais para o 5º ano do Ensino 

Fundamental (SILVA, Thiago, 2017). As práticas de leitura literária em meio ao acervo 

do PNBE nos Anos Finais do Ensino Fundamental em Santa Inês no Maranhão 

(CAVALCANTE, L., 2016) e em Orobó no Pernambuco (CAVALCANTE, T., 2016). E, 

por fim, apropriação do acervo em oficinas literárias com alunos do ciclo de 

alfabetização em Goiás (LUCAS, 2016). 

Onze trabalhos compõem o eixo 4, Análise das ações específicas do Programa. 

Seis se dedicam a estudar o PNBE do Professor sob o ponto de vista: da implantação, 

da distribuição, dos usos e dos desusos nas edições de 2010 e 2013 em Primavera 

do Leste no Mato Grosso (BRANDÃO, 2016; BRANDÃO; RODRIGUES, 2017) e em 

São Paulo (PIEDADE, 2018); do recebimento e da divulgação dos acervos no 

município de Governador Valadares em Minas Gerais (SILVA, Magali, 2014); dos usos 

para a preparação das aulas por docentes de Educação Física do Ensino Médio da 

cidade de Franca em São Paulo (CINTRA, 2017) e do conhecimento sobre o 

Programa, bem como o uso das obras nas aulas de Ciências e Biologia, por docentes 

da rede pública estadual em Porto Alegre no Rio Grande do Sul (CARVALHO, L., 

2013). Três estudos discutem a ação “Literatura em Minha Casa”, a partir da análise: 

das obras selecionadas tendo em vista as recorrências: editoras, autores, ilustradores, 

temáticas, espaço físico das histórias, pluralidade étnica, elementos culturais e 

regionalismo brasileiro e sul-mato-grossense (PAULA, 2010); da relação entre a 

proposta do “Literatura em Minha Casa” e o que foi efetivado na prática na cidade de 

Ponta Grossa no Paraná (COPES, 2007) e das relações de alunos de escolas 

municipais de Anápolis (Goiás), contemplados pelo “Literatura em Minha Casa”, com 

as obras distribuídas na ação (COSTA, 2007). Um trabalho se dedicou ao estudo do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio (PNBEM), do ponto de 

vista da efetivação da leitura e recepção das obras (do acervo de 2013) por alunos de 

escolas públicas de Palotina do Paraná (BONFIM, 2016). Por fim, um estudo discute 
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o PNBE Periódicos, a partir da análise das contribuições da Revista Ciência Hoje das 

Crianças – distribuída pelo PNBE – para a o letramento dos alunos (CARLOTTO, 

2014). 

Por último, o eixo 5, Análise do acervo do Programa, é composto pelo maior 

número de estudos, totalizando sessenta e nove pesquisas. Ao analisar o acervo de 

livros literários do Programa em diferentes anos, há estudos que investem no aspecto 

da diversidade, focando nas discussões étnico-raciais (RODRIGUES, 2018; 

SPENGLER; DEBUS, 2019; LOPES, 2012; BERNARDES, 2018; OLIVEIRA, V., 2010; 

ARAUJO, D., 2010; ALMEIDA, 2016; MORENO, 2015; ATHAYDE, 2017; 

SCARAVONATTI, 2015; MARTINHAGO, 2016; DADIE, 2013; PORCIÚNCULA, 2014; 

RUIZ, 2018; MADEIRA, 2016), de gênero (TAVERES, 2015; VERAS NETO, 2015), 

de gênero e raça (KAERCHER, 2006; SANTOS, J., 2019), de pluralidade cultural 

(PAULA; FERNANDES, 2016; FERREIRA, L., 2008; PEREIRA, I., 2014), de 

identidade regional (CABRAL; PEREIRA, 2018), de diversidade religiosa (LIMA, 

R., 2018), da pessoa com deficiência (SOUZA, F., 2011) e dos indígenas 

(DORNELLES, 2017). Outro aspecto amplamente estudado é o das 

representações22: literárias (VASCONCELOS, 2019), de leitura (IGUMA, 2012), de 

escrita e leitura (LIMA, M., 2016), de escrita a partir de obras de Lygia Bojunga 

(HOKI, 2014), de mediadores e práticas de leitura literária (MAIA, 2014), de avós 

mediadoras de leitura (FRANCISCATI, 2016), de professora (BUENO, 2012), de 

morte (CONRAD; SCHWERTNER, 2018), de violência (SOUZA, E., 2016), de ética 

(MORESCHI, 2017), de infância (SILVEIRA; QUADROS, 2015), de corpo de 

crianças (SAMPAIO, 2014), de envelhecimento, velhice e idoso (FERREIRA, C., et 

al., 2015), de lobo (SILVA, Elesa, 2015) e da relação ser humano-natureza 

(CARETTI, 2011). Há estudos com foco nos Livros de Imagem (CARVALHO, C.; 

ARAUJO, M., 2019; SOUZA; RAMOS; STEVENSON, 2018; SILVA, Márcia, 2017; 

LORENZET, 2016; SPENGLER, 2017; ARAUJO, M., 2016), nos Livros Ilustrados 

(SANTOS, Estrela, 2018), nos livros de Poesia (MARANGONI; RAMOS, 2017; 

GIACOMIN; RAMOS; MARANGONI, 2015; MARANGONI, 2015; ESPEIORIN, 2014; 

SOUZA, J., 2016; DALENOGARE, 2017) e nas Histórias em Quadrinhos (HQ) 

 
22 Representação é um conceito abordado por diferentes autores em diversas perspectivas teóricas. 
Não é interesse desta pesquisa a escolha de um conceito de representação ou autor, apenas deseja-
se entender por este termo – no contexto deste estudo – que as representações (por vezes 
denominadas como concepções pelos autores) dizem respeito a formas/modos de ver determinado 
objeto. 
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(BAHIA, 2012; BUFFON, 2014; SANTOS, R., 2019; NASCIMENTO, 2018; BITAZI, 

2015). Outro foco de análise é a relação do acervo com os destinatários, sendo 

eles de Educação Infantil (DEBUS; AZEVEDO, 2015) ou de Anos Finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (PAIVA, A., 2012). Uma outra frente de estudo foram as 

Traduções presentes no acervo (LIMA, L., 2015a; 2015b). Por último, iniciativas 

isoladas estudaram o acervo pelo viés: da análise textual (HÜNING, 2018), da 

análise gráfica (LACERDA; FARBIARZ, 2016), do Design (LACERDA, 2013), do 

narrador (VOLMER, 2015), da literatura marginal-periférica (LEONARDI, 2016) e 

da inclusão e acessibilidade (COSTENARO, 2015). 

Passada essa análise mais qualitativa geral dos estudos, foco agora em alguns 

aspectos de uma análise quantitativa. Ilustrarei, utilizando gráficos, as quantidades e, 

por vezes, percentuais, de estudos por: eixo, tipos, área do conhecimento e ano. A 

quantidade de estudos por eixo está representada no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de estudos por eixo 

 
Fonte: Melo (2019) 

 
Quanto à quantidade de estudos por tipo, é importante salientar que apenas no 

LUME foram coletados trabalhos de conclusão de curso de graduação, porque este 

tipo de documento não tem uma base que os centraliza (como a BDTD e o Catálogo 

de Teses e Dissertações da CAPES), tendo que buscar nos repositórios institucionais 
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de cada universidade, o que inviabilizaria a conclusão da pesquisa no tempo 

planejado; porém, para contemplar essa etapa e dar visibilidade à produção dos meus 

pares – estudantes de graduação – propus que este tipo de trabalho estivesse 

contemplado no LUME, repositório institucional da universidade que me acolhe como 

aluna, ao passo que foram encontrados três trabalhos. No Gráfico 2, apresento a 

representação gráfica da quantidade de estudos por tipo: 

 

Gráfico 2 - Quantidade de estudos por tipo 

 
Fonte: Melo (2019) 

 

Os estudos também foram categorizados por área do conhecimento, de acordo 

com a tabela do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico23, 

no que foram constatadas onze áreas. É importante mencionar que Biblioteconomia e 

Informação estão separadas, uma vez que há produções que dizem respeito 

especificamente à subárea (Biblioteconomia) e outras que remetem a programas de 

pós-graduação e periódicos científicos na grande área (Ciência da Informação). A 

representação gráfica da quantidade de estudos por área do conhecimento ilustro no 

Gráfico 3: 

 

 
23 Disponível em: http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf. 
Acesso em: 17 set. 2019.  

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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Gráfico 3 - Quantidade de estudos por área do conhecimento 

 
Fonte: Melo (2019) 

 

Foram coletados estudos de 2007 a 2019, sem a pretensão de esgotar todas 

as possibilidades, uma vez que há estudos publicados anteriormente à primeira data 

mas que não encontram-se disponíveis para acesso na internet, tendo em vista que o 

processo de publicização da produção acadêmica em repositórios institucionais online 

é recente. Portanto, esta pesquisa bibliográfica é apenas um recorte do que foi 

passível de ser localizado. A quantidade de estudos por ano de publicação foi 

representada através do Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Quantidade de estudos por ano de publicação 

 
Fonte: Melo (2019) 



64 

 

  
 A partir da análise do gráfico, é possível observar que entre os anos de 2014 e 

2017 se concentra a maior parte das investigações, totalizando 71 produções no 

período, equivalente a 57,7% dos estudos selecionados para compor a pesquisa 

bibliográfica. Uma outra análise possível sobre o material, é quanto ao tipo de 

universidade, se pública ou privada, em que os 91 estudos (recortando do corpus 

apenas teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso) foram realizados, que 

pode ser observada no Gráfico 5:  

 

Gráfico 5 - Quantidade de estudos (teses, dissertações e trabalhos de conclusão de 
curso) por tipo de universidade 

 

Fonte: Melo (2019) 

 

Desse recorte de 91 trabalhos (teses, dissertações e TCC), 25 foram 

produzidos em universidades privadas (27%) e 66 em universidades públicas (73%). 

Escolhi produzir este gráfico para mostrar a força da universidade pública – 

responsável por boa parte das pesquisas sobre o PNBE – como local de análise, 

discussão e reflexão sobre as políticas públicas, com fins de aprimorá-las para que 

melhor atendam à população. Especialmente nos tempos atuais, esse gráfico se faz 

necessário para dar visibilidade ao tanto que se produz dentro da universidade 

pública. 

73%

27%
Universidade
Pública

Universidade
Privada
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Sendo assim, as representações gráficas mostram que há um maior 

investimento na análise do acervo do PNBE, com 56% das pesquisas selecionadas 

focando neste aspecto. No que se refere aos tipos, o PNBE foi mais estudado por 

Mestrandos, sejam eles acadêmicos ou profissionais, em que as dissertações 

representaram 59% dos trabalhos selecionados. Quanto às áreas, Educação e Letras 

são as que mais promovem o estudo do PNBE, com 66 e 41 estudos, 

respectivamente, totalizando 107 pesquisas. Já a maior concentração de trabalhos 

produzidos ocorreu entre os anos de 2014 a 2017. Por fim, as universidades públicas 

são responsáveis por 73% das pesquisas sobre o PNBE. 

A presente seção descreveu os focos de análise do PNBE retratados nos 

estudos que integram o corpus da pesquisa bibliográfica. A seguir, esses estudos 

serão retomados sob o viés de compilar o que eles trazem como contribuições do 

Programa para a formação de alunos-leitores. 

 

7.2 CONTRIBUIÇÕES DO PNBE PARA A FORMAÇÃO DE ALUNOS-LEITORES – 

REFLEXÕES A PARTIR DE UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Esta seção das contribuições do PNBE para a formação de alunos-leitores é 

fruto da análise dos 123 trabalhos que compõem a pesquisa bibliográfica. Ela foca na 

distribuição de livros literários aos alunos das escolas públicas sendo, portanto, 

excluídas as discussões sobre as ações de endereçamento de livros ou periódicos 

aos professores dessas instituições. 

 Antes de adentrar na questão das contribuições, é necessário colocar como o 

Programa é visto/definido por alguns autores, a partir de sua importância dentro do 

contexto das políticas públicas de leitura: 

 

“[...] único recurso de composição e atualização das coleções para a grande maioria das 
bibliotecas escolares da rede pública de ensino.” (CABRAL; PEREIRA, 2018, p. 18) 
 
“[...] ações governamentais, como PNBE [...] possibilitam efetivos avanços na qualidade de 
ensino do país, pois nas escolas públicas brasileiras, professores e alunos têm a sua 
disposição inúmeros livros que servem de instrumento para prática de letramento literário.” 
(GABRIEL, 2016, p. 86-87) 
 
“[...] programas como o PNBE que têm sido canal profícuo de disseminação de obras no 
abastecimento das bibliotecas escolares, no incentivo à leitura e na formação de novos 
leitores literários.” (FRANCISCATI, 2016, p. 17) 
 



66 

 

“O PNBE se caracteriza por ser uma importante ferramenta para o fomento da cultura leitora 
em nosso país. As obras selecionadas para compor os acervos levam em conta os 
diferentes contextos sociais, econômicos, culturais, geográficos e históricos da sociedade 
brasileira.” (HÜNING, 2018, p. 43) 
 
“Ressalta-se ainda, a importância do Programa Nacional Biblioteca na Escola, que 
possibilitou, desde 1997 até 2014, o acesso a livros literários em escolas públicas.” (PINTO, 
2018, p. 114) 
 
“[...] a partir do PNBE, muitas crianças estão tendo a oportunidade de experienciar a leitura 
desde cedo [...]” (BUFFON, 2014, p. 50) 
 
“Entendemos que o PNBE também constitui valioso Programa que disponibiliza, via escola, 
o acesso aos livros por estudantes e educadores.” (LORENZET, 2016, p. 104) 
 
“Em vista disso, consideramos que o PNBE é fundamental no contexto brasileiro, pelo fato 
de oportunizar o acesso à leitura literária a milhares de estudantes das instituições públicas. 
[...] o Programa Nacional Biblioteca da Escola é uma política voltada para as populações 
carentes economicamente [...]” (MAIA, 2014, p. 15) 
 
“[...] a importância de um programa desse porte é inquestionável, já que é uma das poucas 
iniciativas do governo federal relacionadas com a leitura e o acesso a livros e bibliotecas.” 
(OLIVEIRA, Lívio, 2008, p. 169) 
 
“Partindo do pressuposto de que é necessário possuir livros para ler, salientamos a 
importância de políticas públicas de leitura, como o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
– PNBE, que têm alimentado os acervos de escolas públicas de todo o país, a julgar que a 
grande maioria dos educandos têm contato com as obras literárias somente no âmbito 
escolar.” (FRANCISCATI, 2016, p. 35) 
 
“[...] destaca-se o esforço governamental ao criar políticas públicas de investimento à leitura 
como o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), instituído pelo Ministério da 
Educação (MEC), comprometendo-se a oferecer obras literárias aos estudantes para 
ampliar seu repertório intelectual, imagético e estético.” (OLIVEIRA, Lucila, 2013, p. 22) 
 
“[...] o PNBE angaria campo e voz, uma vez que, como já mencionado, é o maior distribuidor 
de obras literárias na contemporaneidade.” (FRANCISCATI, 2016, p. 41) 
 
“[...] o PNBE constitui-se em uma das principais políticas voltadas para a Biblioteca Escolar 
no Brasil.” (PEREIRA, E., 2015, p. 7) 
 
“Comparando os dados da primeira distribuição realizada pelo PNBE em 1998 e a última 
distribuição em 2014, houve um aumento considerável, tanto na quantidade de livros e 
instituições atendidas como no investimento realizado. [...] Esses dados comprovam a 
mobilização e efetivação do programa como uma política pública eficaz, bem como a 
preocupação em tornar o objeto livro um bem cultural e um mecanismo efetivo para a 
democratização da leitura em todo o país.” (SPENGLER, 2017, p. 83-84) 
 
“Estas obras literárias que compõem os acervos do PNBE surgem como um recurso que 
auxilia na educação das crianças, atuando como um reforço à família e à escola na 
formação delas como indivíduo. Muitas crianças não têm acesso à leitura em casa, devido 
a questões financeiras ou falta de incentivo dos familiares, assim elas recebem através da 
escola, o acesso ao mundo encantado da literatura infantil, vivenciando novas experiências 
através dos livros.” (BUFFON, 2014, p. 52) 
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“Vale ressaltar que muitos outros municípios não contam ainda com o incentivo das 
secretarias municipais de educação no que diz respeito ao envio de obras literárias e 
incentivo financeiro para as bibliotecas escolares, o que nos leva a pensar que para essas 
escolas os livros do PNBE podem se constituir como única ou pelo menos principal fonte 
de constituição e renovação do acervo de literatura.” (MONTUANI, 2009, p. 127) 

 

Outra manifestação da importância do Programa se dá através do 

reconhecimento de seus anos de trajetória, de suas tentativas de modificações para 

aperfeiçoamento e de sua permanência mesmo com as alternâncias de governos: 

 

“Por conseguinte, durante os longos anos de atuação do PNBE, cada novo governante tem 
investido milhões em aquisições de livros e, apesar de todas as críticas a ele atribuídas, 
tem sido o programa de leitura mais atuante desde sua gênese, consequentemente, todas 
as escolas possuem obras literárias em quantidade e qualidade.” (HOKI, 2014, p. 40) 
 
“[...] é possível percebermos os avanços do Programa que, apesar das dificuldades e 
críticas, aponta melhoras significativas no cuidado em selecionar as obras, aperfeiçoando 
e ampliando os critérios de avaliação a cada nova edição.” (HOKI, 2014, p. 37) 
 
“[...] o Programa tem sido um bom exemplo de iniciativa governamental que, ao longo de 
seus 15 anos de atuação, tem passado por profundas mudanças a fim de melhor atender a 
demanda e as necessidades das escolas públicas. Essas mudanças assinalam para o 
crescimento e a confiabilidade do Programa que tem aperfeiçoado os critérios de seleção 
e avaliação das escolhas literárias a serem adquiridas com verbas públicas.” (HOKI, 2014, 
p. 28) 
 
“Com ações diferenciadas e estratégicas, a cada ano de vigência do programa houve a 
ampliação do público-alvo, que em 1998 contemplava apenas parte do ensino fundamental 
e em 2015 alcançou toda a educação básica.” (LUCAS, 2016, p. 171) 
 
“O PNBE se caracterizou por ser a primeira política pública de leitura, que avançou em 
diferentes contextos políticos [...]” (SPENGLER, 2017, p. 81) 
 
“É inegável a importância do PNBE na construção de um país de leitores, tanto que, desde 
sua criação, tornou-se em uma política de Estado, passando por mais de cinco mandatos 
presidenciais da República Federativa do Brasil.”  (LIMA, R., 2018, p. 47) 
 
“Quando se discute a principal política brasileira de fomento à leitura em vigência no Brasil, 
o PNBE, confere-se sua importância justamente por atender escolas de todo o país e por 
ser um programa de Estado que tem continuidade independente das mudanças de 
governo.” (CORDEIRO, 2013, p. 50) 

 

 Sendo assim, o Programa é caracterizado por ser, muitas vezes, o único 

recurso para constituição dos acervos das bibliotecas; como maior distribuidor de 

obras literárias; como um possível instrumento para o avanço da qualidade do ensino 

público; como viabilizador do acesso ao livro enquanto bem cultural; como elemento 

de valorização das bibliotecas escolares e como ampliador de repertórios para os 

estudantes. 
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Após a análise dos estudos, acredito que a primeira e principal contribuição do 

PNBE para a formação de alunos-leitores é a distribuição de livros de qualidade, 

conforme definem vários pesquisadores: 

 

“Podemos dizer que a política gerou mudanças na estrutura das bibliotecas escolares ao 
compor um acervo de qualidade.” (VIEGAS, 2013, p. 54). 
 
“Nos casos em que foi possível avaliar precisamente os livros disponíveis correspondentes 
aos diversos subprogramas do PNBE, estes foram considerados de boa qualidade pela 
maioria dos participantes da avaliação diagnóstica, o que justificaria a permanência do 
envio de livros às escolas.” (PAIVA; BERENBLUM, 2009, p. 186). 
 
“Todos os anos, através do PNBE, chegam até as escolas livros de qualidade.” (GABRIEL, 
2016, p. 111) 
 
“O Programa compôs e distribuiu acervos para as bibliotecas escolares de todo o país, 
democratizando o acesso a livros de literatura de qualidade [...]” (SPENGLER, 2017, p. 81) 
 
“[...] é válido evidenciar a importância do PNBE para o desenvolvimento da leitura nas 
escolas, uma vez que possibilita o acesso a uma diversidade de materiais impressos de 
boa qualidade.” (CARLOTTO, 2013, p. 41) 
 
“A presença de um corpo de especialistas na comissão de seleção dos livros do acervo do 
PNBE 2012 foi meu balizador para conceituar essa produção literária, a priori, como de 
qualidade.” (SAMPAIO, 2014, p. 28, grifo da autora) 
 
“O livro deverá ser um produto de qualidade, principalmente no que se refere ao caráter 
artístico como é o caso das obras literárias do acervo do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE), porque abre um caminho de possibilidades para experienciar o mundo 
impulsionando a criança à emancipação.” (OLIVEIRA, Lucila, 2013, p. 14) 
 
“Os livros analisados do PNBE demonstram boa qualidade tanto na linguagem verbal 
quanto na visual, instigando a novas leituras. No seu repertório, estão histórias que 
proporcionam à criança mecanismos de autoconhecimento, vivenciando experiências que 
nem sempre a realidade pode oferecer, permitindo assim a construção de maneiras 
diversas de ver o mundo e de participar de suas transformações.” (PEREIRA, I., 2014, p. 
105) 
 
“A importância das políticas públicas de leitura é bastante grande. Muitos alunos só têm 
contato com livros e materiais de leitura na escola. O PNBE tem distribuído às escolas 
públicas materiais de qualidade que ajudariam na formação de leitores que sabem interagir 
com o texto e que vê na leitura fonte de informação e entretenimento [...]” (PAULA, 2010, 
p. 37) 
 
“[...] o PNBE tem se constituído como um programa que visa contribuir para uma política de 
formação de leitores dentro e fora do ambiente escolar, considerando-se a variedade de 
gêneros distribuídos por ele e a boa qualidade das obras, pelo fato de existir a intenção de 
proporcionar ao leitor um convívio permanente com a prática da leitura em várias situações 
comunicativas concebendo-a como prática sociocultural .” (SILVA, S., 2015, p. 30) 
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“O fomento à leitura promovido pelo PNBE justifica-se pela qualidade das obras, tanto nos 
projetos gráficos como na qualidade do texto verbo-visual, para atender e respeitar as 
peculiaridades dos leitores.” (OLIVEIRA, Lucila, 2013, p. 22) 
 
“[...] percebemos que há uma boa recepção dos livros do PNBE pelos profissionais que 
atuam na biblioteca, os quais ressaltaram a qualidade gráfico-editorial e literária das obras. 
Menções sobre o bom uso e a ‘boa saída’ dos livros, através do empréstimo das mesmas 
pelos alunos, também foram encontradas [...]” (MONTUANI, 2009, p. 128) 
 
“[...] podemos afirmar que o PNBE prima pela qualidade das obras destinadas aos alunos 
e professores da educação básica.” (CAVALCANTE, L., 2016, p. 66) 
 
“No decorrer da pesquisa foi possível detectarmos a importância do Programa Nacional 
Biblioteca da escola, que envia anualmente obras literárias de qualidade às instituições 
educacionais, para promover o acesso à leitura da comunidade escolar.” (MAIA, 2014, p. 
136) 
 
“No caso do PNBE, as obras são distribuídas gratuitamente a todas as escolas públicas do 
Brasil e, como o próprio nome do Programa já sugere, elas vêm a compor e, pela sua 
qualidade, enriquecer o acervo das bibliotecas das escolas.” (VOLMER, 2015, p. 126) 
 
“Podemos dizer que a política gerou mudanças na estrutura das bibliotecas escolares ao 
compor um acervo de qualidade; já em relação a promoção da justiça social, percebemos 
que o programa tem um impacto significativo, pois alguns livros chegaram até as crianças 
e adolescentes, sendo utilizados em atividades escolares e empréstimos para leitura em 
casa.” (VIEGAS, 2013, p. 54). 

  

A segunda contribuição do PNBE para a formação de alunos-leitores é a 

distribuição de acervos caracterizados pela diversidade: 

 

“[...] há uma boa distribuição entre obras nacionais e internacionais, clássicos, 
contemporâneos e gerais. Dentre as obras que representam a cultura regional há a 
predominância de contextos urbanos e da região sudeste, ainda que estes sejam 
diversificados quanto a diversidade cultural que os compõe.” (CABRAL; PEREIRA, 2018, p. 
18) 
 
Analisando o acervo do PNBE de 2006, endereçado ao público jovem, Aparecida Paiva 
(2012, p. 306) afirma que “[...] é possível comprovar a presença de obras de autores 
clássicos, tanto nacionais quanto internacionais, bem como de autores contemporâneos 
consagrados pela crítica e pelo público. Assim, é possível afirmar que foram contemplados 
nesses acervos autores considerados de maior prestígio e mesmo autores novos que 
apresentam obras inovadoras e de qualidade textual incontestável.” 
 
“[...] é possível dizer que os livros de poesia que circulam no meio escolar pelo PNBE, a 
partir do corpus analisado, não trazem apenas poetas atuais, mas também poetas 
renomados e conhecidos historicamente, como Carlos Drummond de Andrade. A qualidade 
destes títulos reside na riqueza poética que os compõem, fundamentada no emprego 
abundante de imagens poéticas, construídas a partir de metáforas, combinações sonoras, 
e ambiguidades.” (GIACOMIN; RAMOS, MARANGONI, 2015, p. 204-205) 
 
“Os acervos compostos pelo PNBE compreendem obras de diversos gêneros literários e 
suportes, procurando potencializar o desenvolvimento de diferentes habilidades 
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demandadas no ato de ler, que precisariam ser fomentadas. Tais acervos, conforme a letra 
oficial, consideram a conveniência de os alunos de anos iniciais, entre outros, terem acesso 
a uma parcela representativa da crescente produção de livros para crianças, com sua 
ampliação do leque de tipos e gêneros literários, disponibilizando obras com narrativas 
diversas, contos de fadas, lendas, cordel para crianças, histórias contemporâneas, assim 
como histórias em quadrinhos, obras poéticas, obras teatrais e livros de imagens.” 
(SILVEIRA; QUADROS, 2015, p. 177) 
 
“A partir da análise feita no acervo do PNBE 2013, concluímos que o Programa oferece 
livros considerados de boa qualidade não apenas pela crítica literária, mas pelos próprios 
leitores, considerando-se as constantes reedições antes mesmo de serem adotados pelo 
Governo, contribuindo para o letramento literário dos estudantes de nossas escolas 
públicas. Verificamos que há uma diversidade surpreendente de gêneros literários, 
conforme já dissemos, que contribuem para que sejam realizadas múltiplas leituras pelo 
destinatário. Além disso, há uma variedade temática que possibilita os jovens leitores viajar 
através da leitura, quer dizer, a ludicidade do texto literário pode também possibilitar o leitor 
fantasiar outros mundos, assim como pode fazê-lo enxergar a vida sob outras perspectivas. 
Uma quantidade bastante interessante de países está representada no acervo: China, 
Angola, Tailândia, Vietnã, EUA etc. Essa inserção do menor em outras culturas diferentes 
daquela da qual ele se origina é uma das formas mais coerente para se entender a 
construção da diferença, eliminando/minimizando, assim, os preconceitos e as 
intolerâncias.” (LIMA, R., 2018, p. 157) 
 
“As obras são variadas, com diferentes gêneros e formatos [...]” (PINTO, 2018, p. 48) 
 
“Ao analisar a produção literária do PNBE de 2008, 2010 e 2012 foi possível verificar nos 
livros temáticas diversificadas que oportunizam perspectivas de reflexão sobre a identidade, 
envolvendo as percepções de gênero e etnia em diferentes contextos sociais e culturais, as 
quais contribuem também no processo de formação de uma postura crítica do leitor para 
um mundo mais plural [...]” (PEREIRA, I., 2014, p. 103) 
 
“A presença de autores e obras da literatura marginal-periférica24 no PNBE seria, então, de 
1,18%. Apesar de ser uma porcentagem aparentemente baixa, há de se considerar que o 
programa visa a variedade de gêneros literários, autores e editoras. A partir da pesquisa, é 
possível afirmar que a literatura marginal-periférica, mesmo que timidamente, está sim 
presente no universo escolar, compondo os acervos literários das escolas.” (LEONARDI, 
2016, p. 216-217) 

 

 A terceira contribuição do PNBE para a formação de alunos-leitores é a 

distribuição de livros que promovam a ampliação do conceito de literatura e o 

rompimento de barreiras no que tange aos textos literários: 

 

“O resultado mais significativo deste estudo é evidenciar que o processo de seleção do 
PNBE consegue ampliar o conceito de literatura. Ao lado do livro de imagem e das histórias 
em quadrinhos, a ampliação do conceito de literatura no edital também pode ser percebida 
com a inclusão de textos que são considerados menores (ou não considerados) pela crítica 
elitista, como as adaptações, os textos da tradição oral (lendas, mitos, adivinhas, parlendas 
etc.), as biografias e os relatos de experiências, não se circunscrevendo às obras 

 
24 Segundo a autora, a “[...] literatura marginal-periférica é uma manifestação popular, de comunidades 
que compartilham uma vivência ímpar nas periferias das grandes cidades [...]” (LEONARDI, 2016, p. 
218). 
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canônicas, mas constituindo acervos bem representativos [...]” (FERNANDES, 2017, p. 
238) 
 
“O PNBE [...] tem buscado romper com uma visão utilitária e funcional dos textos literários, 
tradicionalmente apresentados na forma de excertos em livros didáticos, o que 
descaracterizaria a sua natureza literária polissêmica e obstaculizaria uma interação mais 
produtiva entre o leitor e a narrativa literária verbal e/ou visual.” (SILVEIRA; QUADROS, 
2015, p. 177) 
 
“O Programa, ao tornar acessíveis diferentes obras infantis no ambiente escolar, propiciaria 
uma reconceptualização do ato de ler e da abordagem da leitura, ampliando as 
possibilidades e o entendimento do que seria adequado para as crianças contemporâneas.” 
(SILVEIRA; QUADROS, 2015, p. 177) 

 

 Na esteira das discussões sobre a diversidade dos livros e do rompimento de 

barreiras promovido pelo Programa, vários autores mencionam a importância do 

PNBE para a valorização das Histórias em Quadrinhos (HQ) e dos Livros de Imagens, 

bem como para a entrada desses gêneros textuais dentro das escolas. A partir da 

inclusão de Histórias em Quadrinhos na edição de 2006, Bahia (2012, p. 340) afirma 

que o Programa “[...] tem tido um papel determinante no inacabado processo de 

legitimação e consolidação da indústria de quadrinhos no Brasil.” (BAHIA, 2012, p. 

340), na mesma direção Buffon (2014, p. 48) reflete que “Apesar das HQ terem sido 

desprestigiadas e desvalorizadas pela comunidade escolar em décadas passadas, 

hoje elas estão sendo inseridas nas escolas por meio de incentivos governamentais.”. 

Presentes no acervo desde 2004, os Livros de Imagens selecionados no âmbito do 

Programa tecem “[...] uma relação construída pela interação entre os elementos 

plásticos/narrativos da ilustração e a continuidade narrativa, o que vai favorecer a 

dimensão imaginativa do leitor, assim há uma ampliação de sentidos para além da 

explicação.” (SILVA, Márcia, 2017, p. 147); ou seja, a imagem vai além de retratar o 

escrito, também exigindo do leitor a competência de leitura e significação de imagens, 

como mais um elemento para impulsionar a sua imaginação. Nessa direção, o artigo 

de Souza, Ramos e Stevenson, que analisa o livro de imagem “Bocejo” (de Renato 

Moriconi e Ilan Brenman), traz a reflexão de que “[...] a presença do livro na mão de 

uma criança, por meio do Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE), contribui 

para que elas assumam seu papel na construção da história junto com o texto com o 

qual estão interagindo.” (SOUZA; RAMOS; STEVENSON, 2018, p. 239, tradução 

nossa). Nesse sentido, propor a incorporação de diferentes gêneros textuais, em 

especial aqueles até então pouco presentes na escola (lembrando que para muitos é 
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o único local de contato com livros), favorece a ampliação das aprendizagens dos 

alunos. 

A quarta contribuição do PNBE para a formação de alunos-leitores é a 

distribuição de obras acessíveis, aspecto que foi lembrado por alguns autores, 

como mostram os excertos: 

 

“Os referentes anos [2011 e 2012] podem ainda ser tomados como exemplo no que diz 
respeito ao avanço de obras inclusivas [...] uma vez que edições multimidiáticas foram 
adquiridas para leitores portadores de necessidades especiais.” (FRANCISCATI, 2016, p. 
40) 
 
“Também os livros destinados aos alunos com necessidades educacionais especiais devem 
ter atenção dos mediadores, como livros em Braille, por exemplo, tanto que o próprio PNBE 
distribui livros nesse formato.” (CORDEIRO, 2013, p. 59) 

 

É possível notar o esforço do PNBE na busca pela acessibilidade, a partir da 

adoção de tecnologias (Mecdaisy) para utilização pelos alunos com deficiências; 

mesmo que, como aponta Costenaro (2015), ainda houvesse algumas falhas a serem 

observadas para que o acervo estivesse acessível para esses sujeitos. 

Portanto, as contribuições do Programa para a formação de alunos-leitores são 

focadas na distribuição: (1) de livros de qualidade; (2) de acervos caracterizados pela 

diversidade (entendida em um sentido amplo: autores, contextos, gêneros literários, 

suportes, temáticas, entre outros); (3) de livros que promovam a ampliação do 

conceito de literatura e o rompimento de barreiras no que tange aos textos literários e 

(4) de obras acessíveis. 

O Programa, assim como qualquer política pública, também tinha alguns 

limites. Paiva e Berenblum (2009) produzem pesquisa de avaliação diagnóstica em 

parceria com a Unesco sobre o PNBE e, a partir do estudo, feito em 196 escolas 

brasileiras, observou-se a ausência de bibliotecas, algumas com seu espaço físico 

reaproveitado como sala de aula e, quando “existem”, acabam diminuídas a categoria 

de “cantinho da leitura”; em alguns casos, os acervos do PNBE foram guardados no 

que as autoras denominaram “armariotecas”: livros trancados a chave em armários, 

indisponíveis para consulta. Os limites do Programa são caracterizados pelos autores 

através das “faltas”:  

• de divulgação/conhecimento tanto do acervo como do Programa 

(TORTELLA et al., 2016; LUCAS, 2016; MONTUANI, 2009; 2013; 

CIRINO, 2015); 
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• de acompanhamento, avaliação, monitoramento ou fiscalização 

(LUCAS, 2016; OLIVEIRA, Lucila, 2013; PAULA, 2010; PEREIRA, E., 

2015); 

• de bibliotecas escolares ou a sua precarização (PAIVA; 

BERENBLUM, 2009; SALCIOTTO, 2012; OLIVEIRA, Lívio, 2008; 

FIGUEIREDO, 2018; FRANCISCATI, 2016; GUIMARÃES, 2010; 

PEREIRA, E., 2015; PEREIRA, R., 2013; MONTUANI, 2013; 

CAVALCANTE, L., 2016); 

• de bibliotecários (ROS, 2014; FRANCISCATI, 2016; LIMA, R., 2018); 

• de mediação e mediadores de leitura (SILVA, K., 2015; GIACOMIN; 

RAMOS, MARANGONI, 2015; SILVA, Thiago, 2017; LUCAS, 2016; 

HÜNING, 2018; CORDEIRO, 2013; RUIZ, 2018; KICH, 2011; PEREIRA, 

R., 2013); 

• de formação de mediadores de leitura (AMARILHA; SILVA, 2016; 

TORTELLA et al., 2016; NASCIMENTO, 2018; HOKI, 2014; 

FIGUEIREDO, 2018; LUCAS, 2016; SPENGLER, 2017; OLIVEIRA, 

Lucila, 2013; CORDEIRO, 2013; PAULA, 2010; CIRINO, 2015); 

• de envolvimento das Secretarias de Educação dos estados e 

municípios (AMARILHA; SILVA, 2016); 

No entanto, ainda que se apresentem várias “faltas”, é preciso retomar o 

objetivo do Programa: “[...] promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos 

alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de 

pesquisa e de referência.” (BRASIL, [entre 1997 e 2018], documento não paginado). 

O foco está no acesso e na distribuição, e quanto a isso: “Apesar da falta de formação 

de professores e a falta de um profissional na biblioteca ser um problema ainda sem 

solução, os objetivos de distribuição foram alcançados.” (ROS, 2014, p. 69). 

Inquestionavelmente, o objetivo de distribuição foi plenamente atingido, uma vez que 

os livros chegaram às escolas de diferentes regiões do Brasil; não que isso eximisse 

o compromisso em aperfeiçoar o Programa, unindo-o a outras ações que visassem 

contemplar as “faltas” anteriormente mencionadas: “[...] faltam outras políticas que 

possam agir em conjunto com o PNBE [...]” (HOKI, 2014, p. 40). Nessa linha de 

reflexão, a autora pontua que o Programa: “[...] tem feito um trabalho exemplar no que 

foi destinado: viabilizar obras literárias de qualidade para escolas públicas em todo o 
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país. No entanto, é necessário que esses livros passem a fazer parte do cotidiano e 

tenham a importância merecida [...]” (HOKI, 2014, p. 40). 

Sendo assim, a distribuição é apenas uma – a primeira e extremamente 

relevante – das etapas do processo de formação de leitores. Como salientam vários 

estudos: 

 

“Nota-se que o PNBE é um programa que fornece e alimenta bibliotecas escolares com um 
material rico e com muita qualidade. No entanto, a presença de livros na escola 
representa um estágio para a formação do leitor literário. É necessário que haja um 
mediador capacitado para propiciar uma leitura competente por parte do leitor, ou seja, que 
autorize a criança a dizer para o texto, a ousar atribuir sentidos, afinal o texto literário guarda 
em si várias possibilidades de sentido. Assim, o papel do mediador de leitura, nesse caso, 
é permitir que se faça a noite nos horizontes do texto, para que se acendam os vaga-lumes 
dos sentidos escondidos, enriquecendo a compreensão da paisagem onde se inscreve o 
leitor.” (GIACOMIN; RAMOS, MARANGONI, 2015, p. 205) 
 
“[...] além de distribuir livros e criar bibliotecas, se faça um trabalho de capacitação de 
professores e profissionais da educação para que estes consigam atuar efetivamente como 
orientadores, auxiliadores e mediadores, não apenas da leitura, mas do conhecimento 
como um todo. Quando for possível conciliar material de qualidade, profissionais 
capacitados para trabalhar com eles e boas condições de trabalho, será possível 
estabelecer uma real cultura leitora em todo país.” (GUIMARÃES, 2010, p. 104) 
 
“Acreditamos que o primeiro passo está sendo dado, que é a disponibilização do livro às 
pessoas, mas ainda há muito a se fazer, como construir, equipar e manter bibliotecas, 
formar mediadores de leitura, popularizar o livro em todas as suas instâncias.” (LIMA, R., 
2018, p. 47) 
 
“[...] a necessidade de questionar a eficácia de uma política pública que atua favorecendo 
apenas um dos lados do trinômio: distribuição, acompanhamento e formação profissional. 
Defende-se, então, a já urgente reforma no modo de atuação das políticas públicas.” 
(CORDEIRO, 2013, p. 103) 
 
“A grande questão apontada pelas avaliações do Programa até agora tem sido o fato de 
este apenas distribuir livros, não se preocupando com a qualificação de mediadores de 
leitura – como professores e bibliotecários. Os livros – de qualidade, sem dúvida – tem sido 
um primeiro passo para a formação do leitor no Brasil. Sem a articulação da distribuição 
destes com a qualificação de profissionais, este problema tem menos chances de ser 
resolvido.” (PAULA, 2010, p. 99) 
 
“Ressaltamos o benefício e o avanço que implica o fato de o Programa prover às escolas 
acervos de literatura, o que significa um primeiro e imprescindível passo para a garantia do 
acesso à leitura literária na escola. Porém, o fato de os acervos chegarem à escola, por si 
só não constituem garantia para que o uso desse material se concretize. Isso quer dizer 
que são necessárias ações de acompanhamento e avaliação do Programa para que sejam 
implantadas políticas efetivas de formação de leitores, incluindo docentes.” (CAVALCANTE, 
L., 2016, p. 109). 

 

Sendo assim, quais passos as políticas públicas de leitura devem cumprir para 

garantir a formação de leitores? Com base nas leituras, tanto para a pesquisa 
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bibliográfica como para a documental, apresento minha tentativa de resposta à 

questão: 

• 1º passo: Distribuição de obras de qualidade, diversas e acessíveis, 

selecionadas por meio de processo descentralizado, transparente, competente 

e com a participação de especialistas; 

• 2º passo: Formação e valorização dos mediadores de leitura (bibliotecários e 

professores) para um potente trabalho com os livros; 

• 3º passo: Constituição de bibliotecas escolares como espaço ideal para a 

guarda e dinamização dos acervos; 

• 4º passo: Alocação de bibliotecários nas bibliotecas escolares, como agentes 

responsáveis não só pela organização dos acervos, mas como mediadores de 

leitura junto aos professores; 

• 5º passo: Avaliação permanente da política pública, ouvindo tanto as escolas 

como os pesquisadores, para verificação se o objetivo de formação de leitores 

está sendo alcançado, seguido de aperfeiçoamento das ações, se necessário. 

O problema das ações governamentais, em geral, é que elas são 

descontinuadas, desrespeitando um passado de estudos e lutas pelo seu 

aperfeiçoamento para que melhor atendam à população. Nessa direção, é preciso 

salientar que vários autores destacam a importância do Programa através da 

preocupação com a sua descontinuidade: 

 

“[...] denunciamos a descontinuidade do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 
e defendemos a proposta de que esse é o programa que deve ser priorizado como política 
pública de leitura para a educação.” (BUFALO, 2018, [p. 9]) 
 
“[...] resta a incógnita se a única política em âmbito federal voltará a ser exercida, uma vez 
que se encontra interrompida desde 2014.” (CABRAL; PEREIRA, 2018, p. 39) 
 
“É vital a importância da continuidade de um programa como esse, que abrange bibliotecas 
escolares de todo o país, já que desde 2015 os editais para a aquisição de novas edições 
foram suspensos.” (DORNELLES, 2017, [p. 129]) 
 
“[...] apesar de o PNBE ter se instituído como uma política de Estado ao longo de sua 
trajetória, ele foi suspenso em 2015 e até o momento não há informações sobre sua 
continuidade. Pela importância que representa o acesso à leitura literária de qualidade e à 
democratização da cultura, este artigo aponta as deficiências do PNBE visando sua 
melhoria, e defende sua continuidade para efetivar o direito à literatura, patrimônio cultural, 
que o Estado tem o dever de garantir para todos os cidadãos.” (FERNANDES, 2017, p. 239) 
 
“Ao observarmos a trajetória de desenvolvimento da leitura no Brasil, vemos que é um 
preparo recente, que precisa ser mais valorizada, incentivada e possibilitada. A história da 
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leitura no mundo, e no Brasil, indica que a falta de poder aquisitivo e formação educacional 
faz com que o número de leitores seja baixo, para tentar sanar o problema as políticas 
públicas são implantadas, como foi o caso do PNBE. Quando não há mais compra dos 
livros e nem investimento na implementação das bibliotecas escolares, o governo evidencia 
a falta de interesse em ampliar o conhecimento dos alunos das escolas públicas.” 
(NASCIMENTO, 2018, p. 189) 
 
“O fim do programa ficou evidenciado com a publicação, em março de 2018, do edital de 
seleção de obras literárias no PNLD, que textualmente não há modificações nas orientações 
presentes no PNBE. Cabe a partir de agora observar como será desenvolvido o trabalho de 
leitura, buscando desenvolver, de fato, ações incentivadoras de leitura.” (NASCIMENTO, 
2018, p. 190) 
 
“Com a extinção do Programa, o país certamente sofrerá um dos mais graves retrocessos 
no âmbito da literatura, da leitura e do livro, infelizmente.” (LIMA, R., 2018, p. 160) 
 
“Atualmente, no momento da escrita desta pesquisa, o PNBE encontra-se paralisado devido 
ao corte de verbas, destinadas à Educação, realizado pelo então Governo do Presidente 
da República, Michel Temer. O Programa foi extinto como forma de reduzir os gastos em 
Educação e será integrado ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2019. 
Diante disso, as instituições de ensino encontram-se desatualizadas, visto que não recebem 
mais obras, sobretudo, dos autores contemporâneos. Essa medida impacta diretamente os 
alunos, pois a maioria deles só tem acesso a esses bens culturais na escola.” (RUIZ, 2018, 
p. 36) 
 
“O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) [...] promoveu a difusão da leitura pela 
presença do livro em bibliotecas de instituições públicas de educação básica desde o ano 
de 1997 até 2014, quando foi suspendido, em 2015, por questões orçamentárias.” 
(SPENGLER, 2017, p. 81) 

 

 Ainda havia muito o que avançar, por exemplo em termos de uma maior 

representatividade das minorias quanto as questões de gênero e raça. Se nas 

primeiras edições Kaercher (2006) já denunciava a baixa representatividade desses 

grupos, é possível ver alguns avanços em análises mais recentes (RODRIGUES, 

2018), porém ainda muito “tímidos”. São vários os autores que se dedicaram a análise 

do Programa sob o viés étnico-racial e de gênero – como foi descrito na seção anterior 

– e seus estudos se constituem em um posicionamento político por fazer do Programa 

mais representativo da diversidade. Sei que esse não é o meu lugar de fala, mas 

reconheço que ainda havia (e há!) muito o que se trilhar, não só no âmbito do 

Programa, mas na sociedade como um todo, para a construção de um espaço de 

igualdade. 

Se um dos problemas encontrados pelos pesquisadores foi a falta de mediação 

entre os alunos e os livros nas escolas, há onze autores que mostram o potencial do 

acervo para as práticas leitoras – que vão da Educação Infantil aos Anos Finais do 

Ensino Fundamental – que podem inspirar professores e bibliotecários para um 
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trabalho potente com as coleções, a exemplo do proposto: por Ramos e Marangoni 

(2016), na mediação de poesias; por Nunes (2013), na mediação com livros de 

imagens; por Kenia Silva (2015) e por Souza e Brandão (2017), ao proporem práticas 

de leitura junto a alunos da Educação Infantil; por Estrela Santos (2018), ao mediar a 

leitura de Livro Ilustrado de Literatura Infantil (LILI), pertencente ao acervo do PNBE, 

como recurso pedagógico para aprendizagem das artes visuais com alunos do 1º ano 

do Ensino Fundamental; por Jessica Souza (2016), ao propor estratégias de ação para 

os mediadores de leitura frente aos livros de poesia do acervo de 2013 Programa; por 

Albino (2017), ao detalhar sequência didática voltada para turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental, a partir do livro “Comandante Hussi” de Jorge Araújo – que tem 

personagem de origem africana em papel de destaque – e tendo como pressuposto a 

Lei nº 10.639/03; por Gabriel (2016), ao propor estratégias de leitura, junto a alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental, que articularam PNBE, Sala de Leitura e Caderno 

do Aluno (material didático da rede estadual de São Paulo); por Thiago Silva (2017), 

ao elaborar propostas de plano de ensino de Ciências Naturais a partir de textos 

literários, tomando como base o acervo do PNBE de 2014 e tendo como público-alvo 

o 5º ano do Ensino Fundamental; por Pinto (2018) ao promover a mediação de leitura 

com bebês, a partir do acervo do Programa; por Tatyana Cavalcante (2016) ao 

sistematizar prática de leitura, junto a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, tendo 

como base um livro de contos do acervo do PNBE; por Ruiz (2018) ao construir 

proposta de trabalho com um 6º ano do EF, utilizando um livro do acervo de 2013, sob 

o viés étnico-racial e por Kich (2011) ao elaborar roteiros de leitura a partir de obras 

do acervo de 2008. 

 Sobre seu potencial pedagógico, a partir do acervo é possível abordar diversos 

temas, como a morte, seja através do humor ou de maneira sensível (CONRAD; 

SCHWERTNER, 2018), ou até questões relacionadas à ética, tendo em vista que, 

após a análise do acervo de 2014 voltado a Educação Infantil, Moreschi (2014, [p. 6]) 

afirma que “[...] de maneira geral os livros analisados estão adequados à construção 

da ética apresentando sentimentos que podem contribuir para o ‘despertar do senso 

moral’ como o respeito ao outro, o amor, a empatia e a generosidade.”. O acervo 

também oferece possibilidades para o ensino dentro das áreas do conhecimento, 

como reflete Estrela Santos (2018, p. 150) “Analisando as obras selecionadas, 

observamos seus recursos expressivos e suas possibilidades pedagógicas para o 

ensino das artes visuais na escola, no ato de ler imagens, pensar sobre elas e produzi-
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las [...]”. Sobre o trabalho em sala de aula, Pinto (2018, p. 48) pontua que o PNBE 

pode trazer contribuições “[...] para o desenvolvimento de competências literárias das 

crianças, propiciando práticas de leitura em sala de aula, enriquecendo as 

experiências com o imaginário e fantasia, inserindo as crianças em um mundo 

letrado.”. Enfim, análises sobre a potência do acervo e inspirações para o seu uso 

efetivo não faltam... 

 O PNBE “caminhava” e perseguia, a cada mudança, a busca pela leitura – 

assim como defendeu Geraldi (2018) – como um direito, levando literatura de 

qualidade aos alunos das escolas públicas brasileiras. O Programa investia na 

biblioteca escolar, porque acreditava na potência desse espaço (de leitura, de 

mediação e de guarda dos acervos) e porque compreendia que equipá-la era garantir, 

talvez, o único lugar no qual os alunos têm acesso à livros. Na busca pela “democracia 

cultural”, assim como sustentou Magda Soares (2008), partiu de um processo de 

seleção que envolvia uma comissão técnica com cinco membros, para um extenso e 

complexo processo de triagem, avaliação e seleção de obras, envolvendo um grande 

volume de especialistas, tudo isso para levar os mesmos livros das livrarias para 

quem, na maioria das vezes, sequer tem condições de ir até elas. O Programa 

mostrava interesse na democratização do acesso ao livro para todos, construindo e 

aperfeiçoando estratégias para que também as Pessoas com Deficiência pudessem 

– em condições equânimes – desfrutar os prazeres da leitura, alinhando-se ao que 

Estabel e Moro (2011) chamam de Bibliodiversidade. Não era perfeito, mas tinha 

história, tinha avanços e tinha potencial para ir além. Porém, em 18 de julho de 2017, 

um ponto final na trajetória de vinte anos e a aglutinação ao PNLD... No jogo do “quem 

ganha mais verba”, na disputa com o livro didático, quem ganha?! Quem perde?! 

 Finalizo esse exercício de reflexão sobre as contribuições do PNBE para a 

formação de alunos-leitores partilhando do posicionamento de Bufalo (2018, p. 176) 

 
[...] não temos dúvida de que a política para a leitura deverá ser concentrada 
na efetivação das bibliotecas escolares. Lamentavelmente vivemos o tempo 
de extinção do PNBE, razão ainda maior para continuar a pesquisar, discutir 
e lutar pelas políticas públicas para a leitura. Para nós, o novo caminho passa 
pela concepção em posição política de que todos devem ler livros inteiros [...] 
em oposição aos fragmentos e textos didáticos. 

 

 

 

  



8 RESULTADOS 

 

Este estudo teve como problema de pesquisa: qual o percurso histórico do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e suas contribuições para a formação 

de alunos-leitores? Como objetivo geral, visou resgatar a memória do PNBE e 

investigar as contribuições do Programa para a formação de alunos-leitores. Nessa 

seção de síntese dos resultados, retomo os objetivos específicos que se constituem 

como as etapas para atingir ao objetivo geral e responder ao problema de pesquisa. 

Sendo assim, recapitulo o primeiro objetivo: mapear o percurso histórico de 

constituição do PNBE através de documentos oficiais e públicos, de forma a produzir 

uma fonte de memória do Programa. Os resultados da pesquisa documental 

mostraram que o PNBE foi constituído por mudanças ao longo de seus dezenove anos 

de vigência, que dizem respeito ao: processo de seleção e avaliação das obras e os 

agentes envolvidos nessa tarefa e a caracterização e destinação dos acervos 

distribuídos. Para descrever as mudanças anuais, foram compilados dados 

quantitativos, por ano, de acordo com o volume de investimento, obras distribuídas, 

sujeitos e escolas beneficiadas pelo Programa. Desses dados, em síntese, a pesquisa 

documental apontou para um total de R$: 1.266.079.804,46 (um bilhão, duzentos e 

sessenta e seis milhões, setenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e 

seis centavos) de investimento no Programa durante os anos de 1998 a 2014, bem 

como registrou-se a distribuição de 316.431.303 (trezentos e dezesseis milhões, 

quatrocentos e trinta e um mil, trezentas e três) obras no mesmo período. 

No segundo objetivo específico, qual seja produzir uma pesquisa bibliográfica 

sobre o PNBE para identificar os principais focos de análise acadêmica sobre o 

Programa, os resultados da pesquisa bibliográfica retrataram cento e vinte três 

estudos, com cinco focos de análise: (1) Avaliação e implementação da política 

pública; (2) Processo de seleção, avaliação e aquisição das obras; (3) Estudo das 

práticas: de leitura, de formação de leitores e de mediação de leitura; (4) Análise das 

ações específicas do Programa e (5) Análise do acervo do Programa. Evidenciou-se 

um maior investimento acadêmico na análise do acervo, contemplando 56% dos 

estudos selecionados na pesquisa bibliográfica. 

Por fim, o terceiro objetivo específico: identificar, a partir da pesquisa 

bibliográfica, as contribuições do Programa para a formação de alunos-leitores. As 

contribuições são focadas na distribuição: (1) de livros de qualidade; (2) de acervos 
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caracterizados pela diversidade (entendida em um sentido amplo: autores, contextos, 

gêneros literários, suportes, temáticas, entre outros); (3) de livros que promovam a 

ampliação do conceito de literatura e o rompimento de barreiras no que tange aos 

textos literários e (4) de obras acessíveis. A distribuição de livros com essas 

características é uma primeira e importante etapa para a formação de leitores, 

formação esta que deve ser amparada por outras ações que visem a garantia de sua 

permanência enquanto leitor.



9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Afasto as “conclusões” – palavra que supõe que a pesquisa termina aqui – e 

aposto no termo “considerações finais”, para arrolar algumas reflexões deste 

momento de fechamento do trabalho, que não é, em definitivo, “concluso”: poderá se 

desdobrar em outros ou até, daqui a algum tempo, suscitar outras reflexões... À guisa 

de considerações finais, reflito sobre alguns aspectos do processo de constituição 

dessa pesquisa. Em primeiro lugar, ressalto a dificuldade de pesquisar no DOU, que 

não oferece um mecanismo de busca simples por termos, estes que são capturados 

de maneira isolada (por palavras). Tal medida, para muito além de dificultar os estudos 

acadêmicos, dificulta muito mais a transparência dos dados disponibilizados neste 

importante acervo documental que contém a história do país. Ademais, constatou-se 

que vários números das edições mais antigas foram digitalizados sem ter cuidado com 

a nitidez, o que impacta no reconhecimento de caracteres (do texto do diário) e, por 

consequência, nas buscas. Enfim, se no âmbito da Biblioteconomia um dos focos é a 

recuperação e a organização da informação, esta constatação evidencia as barreiras 

para acesso aos dados, portanto é uma importante crítica a ser feita. Ao mesmo 

tempo, é necessário reconhecer boas iniciativas, como o JusBrasil, que fez o processo 

de busca pelo PNBE no DOU viável. 

Em segundo lugar, reflito sobre o desconhecimento do papel do bibliotecário 

enquanto mediador de leitura, tendo em vista que, em alguns dos estudos 

selecionados para compor a pesquisa bibliográfica, o endereçamento da mediação 

era feito única e exclusivamente aos professores. Em um dos estudos observei, com 

preocupação, a expressão “professor bibliotecário” que demonstra, a partir da criação 

de um profissional híbrido, o total desconhecimento da profissão. Em contrapartida, 

também foi possível verificar, em alguns estudos, que a ausência do bibliotecário é 

percebida nas bibliotecas escolares. Nesse sentido, é importante visibilizar os 

números quando se fala nesse cenário de ausências, por isso, trago os dados 

referentes ao estado em que resido, o Rio Grande do Sul: 

 

• O Portal da Transparência do Governo do Estado, em julho de 2018, 
indicava que das 2.545 instituições de ensino existentes na rede de 
escolas estaduais, somente 20 (menos de 1%) têm bibliotecários 
formados como responsáveis – as outras todas são geridas pelo servidor 
que tiver disponibilidade, normalmente educadores com algum problema 
de saúde que os impede de lecionar.  
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• Em 2018 cerca de 10% das bibliotecas de escolas estaduais estavam 
fechadas – em torno de 250 – total ou parcialmente, por falta de 
funcionários, ou de espaço físico.  

• Há 100 vagas de bibliotecários ociosas, a serem preenchidas por 
concurso público. No entanto, não há previsão alguma de nomeações 
nessa área, uma vez que o último certame para bibliotecários foi no início 
dos anos 1990. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2019, p. 34) 

 

Somados a estes números alarmantes referentes ao Estado gaúcho, ainda 

verifica-se um importante dado referente à cidade de Porto Alegre: o último concurso 

público para Bibliotecário foi realizado via Edital nº 159 de 200825... São 11 anos sem 

nutrir a cidade e 29 sem alimentar o estado com novos profissionais! Certamente a 

formação de leitores perde com a ausência dos bibliotecários, os quais, como 

mostram alguns estudos da pesquisa bibliográfica, são profissionais habilitados para 

o tratamento com os livros e os leitores. Por outro lado, trago dois excertos 

provenientes da pesquisa bibliográfica, potentes para repensarmos os rumos da 

formação profissional: 

 
Constata-se que o profissional idealizado para atuar nesse programa [PNBE], 
formulador de uma política de formação dos leitores, ainda não se formou, 
pois o conceito de leitura e as práticas realizadas no interior da escola não 
aderem aos seus interesses. O programa por sua vez não tem inserido o 
mediador (professor) na dinâmica formação para a circulação e acesso do 
livro, pois se faz como receptor de livros sem saber muito bem a sua origem. 
(XAVIER, 2010, p. 136-137) 
 
 [...] em relação à formação de mediadores de leitura, estes currículos são 
ainda mais problemáticos, pois muitos não contemplam disciplinas que tratem 
da questão da formação do indivíduo leitor, bem como atividades voltadas 
para a prática da leitura, seja na sala de aula ou na biblioteca escolar. Mesmo 
nos cursos de biblioteconomia, que formam os profissionais responsáveis 
pelas bibliotecas, as disciplinas são mais direcionadas à organização e 
documentação, isto é, não há a preocupação em desenvolver nos alunos uma 
postura que os caracterize como orientadores de leitura. (GUIMARÃES, 
2010, p. 103) 
 

No primeiro excerto, constato um exemplo da mediação endereçada 

unicamente ao professor, conforme problematização feita anteriormente, bem como a 

percepção de que o profissional ideal para o trabalho com o PNBE ainda não tem 

formação que o habilite para essa função. Complementando esse cenário, o segundo 

excerto pode responder porque esse profissional ainda não se formou: os 

 
25 Edital disponível em: 
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/concursos/usu_doc/cp_conesul_2009_edital_de_abert
ura.pdf. Acesso em: 04 nov. 2019.  

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/concursos/usu_doc/cp_conesul_2009_edital_de_abertura.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/concursos/usu_doc/cp_conesul_2009_edital_de_abertura.pdf
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bibliotecários estão sendo mais instrumentalizados para o trabalho com a política de 

acervo do que para a mediação de leitura. 

Nessa direção, em terceiro lugar, reflito sobre a formação dos estudantes de 

graduação para serem mediadores de leitura e formadores de leitores, no âmbito do 

curso de Biblioteconomia da UFRGS. Ao analisar o currículo do curso26, mesmo com 

a recente reformulação em vigor, a partir de 2019, é possível ver delineado um perfil 

profissional muito mais voltado para a formação técnica do que para a formação social. 

Das trinta e três disciplinas obrigatórias (excluindo-se Estágio e TCC), apenas três 

focam no contato com o usuário dentro das bibliotecas, quais sejam “Leitura, 

Biblioteconomia e Inclusão Social”, “Serviço de Referência e Informação” e “Estudo 

de Comunidades, Públicos e Usuários”, sendo que apenas as duas primeiras abordam 

aspectos específicos das práticas envolvendo a leitura; ou seja, em torno de 6% das 

disciplinas obrigatórias do curso dão subsídio à formação de leitores. Esse cenário 

fica ainda mais preocupante quando é possível perceber que as escolas de Educação 

Básica compõem boa parte das vagas de trabalho a serem ocupadas pelos egressos 

do Curso. No quesito contato com o usuário, há muito o que aprender com o Técnico 

em Biblioteconomia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), que tem em seu 

currículo27 as disciplinas: “Literatura Aplicada à Biblioteconomia I”, “Literatura Aplicada 

à Biblioteconomia II”, “Aplicação de estratégias de Comunicação intra e Interpessoal”, 

“Introdução às Técnicas de Atendimento ao Público”, “Contação de Histórias” e 

“Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)”; ou seja, seis disciplinas (de um total de vinte 

e duas obrigatórias), o que representa por volta de 27% do Currículo voltado a 

instrumentalizar o profissional para a interação e a mediação com o usuário/leitor. 

Com o detalhe de que a disciplina de LIBRAS, obrigatória no Técnico, é eletiva na 

Graduação, posicionamento que mostra o descompasso com as discussões de 

inclusão e acessibilidade. Outro ponto a mencionar é que não existe nenhuma 

disciplina que propicie habilidades para realizar contação de histórias, atividade que 

fará parte da rotina de muitos bibliotecários, e que impacta diretamente na formação 

de leitores.  

 
26 Disponível em: http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=304. 
Acesso em: 31 out. 2019.  
27 Disponível em: 
http://www.poa.ifrs.edu.br/images/Cursos/tecnico/tecnico_biblioteconomia/matriz_curricular_biblio_tec
nico.pdf. Acesso em: 31 out. 2019.  

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=304
http://www.poa.ifrs.edu.br/images/Cursos/tecnico/tecnico_biblioteconomia/matriz_curricular_biblio_tecnico.pdf
http://www.poa.ifrs.edu.br/images/Cursos/tecnico/tecnico_biblioteconomia/matriz_curricular_biblio_tecnico.pdf
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Corroborando com o cenário mencionado, ainda se evidencia o fato de que 

algumas disciplinas e temáticas se aposentam junto com os professores que a elas 

se dedicam. Ao ler o texto de Jussara Santos et al. (2007), que versa sobre a leitura 

no Curso de Biblioteconomia da UFRGS, descobri que o estudo da leitura e da 

literatura era presente nos currículos da década de 70, muito centrado na figura da 

Professora Zahyra de Albuquerque Petry, que conduzia as discussões; quando de sua 

aposentadoria, algumas Disciplinas por ela ministradas foram assumidas pela 

Professora Martha Eddy Krummenauer Kling Bonotto, como é o caso de “Sistemática 

da Leitura Infantil” (oferecida desde 1982) e “Literatura Aplicada à Biblioteconomia” 

que deixou de ser ofertada em função de aposentadoria, recentemente, em 2017, da 

Professora Martha. Desse grupo de professoras militantes pelas questões em torno 

da leitura, permanece apenas a Professora Eliane Lourdes da Silva Moro.  

Ainda na linha da rarefação de tais disciplinas no Currículo, trago a retomada 

histórica de Jussara Santos et al. (2007, p. 136-137) sobre o curso de Biblioteconomia 

da UFRGS: 

 
Nos anos de 1990, a partir de reiterados pedidos de ‘enxugamento’ dos 
currículos da Universidade, houve um entendimento que, a exemplo de outros 
cursos de biblioteconomia, principalmente estrangeiros, o nosso deveria ater 
seu currículo obrigatório a disciplinas que promovessem o saber mais 
específico da área, deixando a tarefa de formação humanística para as 
disciplinas eletivas. Isso, porque se considerava que os alunos, de qualquer 
maneira, já vinham ‘prontos’ nesse conteúdo da escola básica, e que, de 
pouca valia seria destinarem-se horas-aula obrigatórias para tal 
conhecimento que nada acrescentariam à formação profissional específica. 
[...] deste modo, pode-se considerar que foi se perdendo também um pouco 
do cunho humanista da formação do bibliotecário advindo dos primórdios da 
biblioteconomia brasileira e também do curso de Biblioteconomia da UFRGS. 
 

Reflexão semelhante é feita por Almeida Júnior (2007, p. 42) quando afirma 

que “Profissionais e professores de biblioteconomia relegaram a um segundo plano 

os segmentos da área vinculados aos aspectos culturais e educacionais.”, dentro 

desses aspectos se encontra a leitura, esta que “[...] não está sujeita apenas à [sic] 

idéia de promoção nos espaços das bibliotecas públicas e escolares, mas está 

presente em toda ação do profissional.” (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p. 43). Portanto, é 

preciso lembrar que, aquilo que estamos colocando em segundo plano, a leitura, é o 

cerne da atuação do bibliotecário em qualquer tipologia de biblioteca. Não existe 

biblioteca sem leitura, e nem leitura sem leitor, sendo este sujeito o fim para o qual 

todas as nossas atividades se desempenham. Nesse contexto, lembro que, das cinco 

Leis da Biblioteconomia de Ranganathan, três delas são focadas no leitor e na 
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habilidade do bibliotecário em poupar-lhe o tempo e promover a aproximação entre o 

livro e quem o leia, e vice-versa.  

Posto isso, questiono: de que adianta um excelente e minucioso 

processamento técnico se, ao colocar o livro na estante, ele pode não chegar ao 

usuário? E pode não chegar porque o contato com o leitor é mínimo, pois, ao ficar 

nessa “ilha de processamento”, não se fica sabendo como e o quê ele procura, o que 

esbarra na não recuperação das obras; não sabendo suas preferências, também o 

bibliotecário não exercer sua eficácia em constituir um acervo adequado ao público, 

bem como sugerir leituras com base em seus gostos; em outras vias, o profissional 

não tem competência em incluí-lo na biblioteca porque não compreende, nem 

minimamente, a LIBRAS, para interagir com seus usuários; por último, não se tem 

desenvolvidas as habilidades necessárias para preparar contações de histórias que 

estimulem o prazer pela leitura.  

Ainda sobre o Currículo, o entendo, a partir de Tomaz Tadeu da Silva (2017), 

como um lugar de luta, fruto das relações de poder que se estabelecem, no caso 

referido, dentro da universidade. Tenho a compreensão de que o currículo não é 

salvacionista e não dará conta de tudo o que se toma necessário ao longo da trajetória 

profissional, mas acredito que, com base na argumentação que trago aqui, atualmente 

ele está mais comprometido em formar sujeitos que dominem o trabalho com o acervo 

do que o trabalho com as pessoas, que compreende as práticas de leitura e sua 

mediação, a formação de leitores, a inclusão e a acessibilidade. 

Retomando a reflexão sobre alguns aspectos do processo de constituição 

dessa pesquisa, em quarto lugar, questiono o interesse da área em dedicar-se à 

pesquisa sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), uma vez que, dos 

cento e vinte três estudos selecionados para composição da pesquisa bibliográfica, 

apenas quatro estavam situados dentro da Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação (1,6% do total), ao passo que sessenta e seis estão dentro da área da 

Educação (53%). Ao refletir sobre a leitura, Almeida Júnior (2007, p. 33-34) afirma que 

ela é  

 
[...] um dos objetivos da biblioteca, qualquer que seja o tipo desta última. 
Apesar de ter seu espaço de análise, de pesquisa, de interesse e de 
preocupação dentro da área diminuído; apesar de ser quase esquecida; 
apesar de ser quase considerada secundária, a leitura se faz presente [...]. 
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Ela se faz presente, também devido a interdisciplinaridade do tema, através de 

outros protagonistas, sendo a Educação o “lugar de fala” sobre um Programa que trata 

de leitura, de formação de leitores e de biblioteca escolar, assuntos tão caros para a 

Biblioteconomia. Até quando é possível permitir que outros se destaquem falando 

sobre aquilo que faz parte de nossa profissão? A resposta para o esvaziamento de 

pesquisas pode estar nos currículos dos cursos de formação, que também respaldam 

essa invisibilidade. 

Em quarto e último lugar, longe de romantizar o PNBE ou de fechar os olhos 

para os seus limites, lamento a falta de estabilidade e a descontinuidade das políticas 

públicas e iniciativas governamentais em geral. Vários estudos apontaram as “faltas” 

do PNBE, indicando caminhos para o seu aperfeiçoamento. Porém, é costume das 

autoridades criar outras ações, especialmente em trocas de governo, ao invés de 

aprimorar as existentes. Na junção com o PNLD, o Programa não trouxe nenhuma 

inovação que viesse a preencher as “faltas” referidas pelos pesquisadores ao longo 

de todos esses anos. Enfim, em função desse quadro de instabilidades, quis produzir 

esse resgate histórico e procurei fazer do meu TCC uma fonte de memória... Essa 

mobilização me faz lembrar os dizeres, extremamente atuais, da historiadora e 

professora brasileira Emília Viotti da Costa: "Um povo sem memória é um povo sem 

história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os 

mesmos erros do passado.". História e memória se colocam como essenciais para o 

desenvolvimento de uma nação, progresso que perpassa as políticas públicas. 

Finalizo este trabalho afirmando que, muito mais que um TCC, ele é um 

protesto. Um protesto pelo fim do PNBE, pelo seu esvaziamento na junção com o 

Programa Nacional do Livro Didático e pelos cinco anos sem distribuição de livros 

literários às escolas públicas brasileiras. Através do resgate da memória do PNBE, do 

enaltecimento de suas contribuições, quis protestar em defesa da leitura, dos leitores, 

das bibliotecas escolares e das políticas públicas, por entender que esta é a minha 

responsabilidade social como professora, (quase) bibliotecária e pesquisadora... Em 

defesa dos universos portáteis! 
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Figura 3 - Tirinha 

 
Fonte: Liniers (2017) 

 

Lute como uma bibliotecária! 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ORGANIZAÇÃO CRONOLÓGICA DOS NÚMEROS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO QUE CITAM O PNBE 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) 

Ano de publicação Nº de Diários 

1997 17 

1998 10 

1999 33 

2000 8 

2001 17 

2002 31 

2003 28 

2004 18 

2005 29 

2006 35 

2007 44 

2008 38 

2009 39 

2010 95 

2011 54 

2012 28 

2013 54 

2014 76 

2015 16 

2016 3 

2017 4 

2018 2 

TOTAL 679 
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

01 29 de abril 
de 1997 

Portaria n.º 584, 
de 28 de abril de 
1997 

Institui o Programa Nacional Biblioteca da Escola. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Portaria nº 584, 
de 28 de abril de 1997. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 135, n. 80, p. 8519-8519. 29 abr. 1997. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/04/1997&jornal=1&pagina=31&totalArquivos=88. Acesso em: 25 
jul. 2019.  

02 20 de maio 
de 1997 

Portaria nº 652, de 
16 de maio de 
1997 

“Art. 1º Estabelecer que, em 1997, o Programa Nacional "Biblioteca da 
Escola" contemplará as escolas públicas de ensino fundamental, com mais 
de 250 alunos, com um acervo de 125 títulos, escolhidos dentre os 
indicados pela Comissão Especial criada pela Portaria n° 1.177, de 14 de 
novembro de 1996, acrescido de obras de referência, conforme relação 
anexa a esta Portaria. 
Art. 2º execução do Programa ficará a cargo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, que adquirirá e distribuirá as obras, 
respeitados os procedimentos legais pertinentes. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando 
revogada a Portaria n" 956, de 21 de junho de 1994.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Portaria nº 652, 
de 16 de maio de 1997. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 135, n. 94, p. 10350-10351, 20 maio 1997. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/05/1997&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=72. Acesso em: 25 
jul. 2019.  

03 30 de junho 
de 1997 

Extrato de 
Contrato - 
Contrato n° 
1784/97 

“CONTRATO N° 1784/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a EDITORA KUARUP LTDA. 
Objetivo: Aquisição de exemplares das Edições 43, 44, 45, 46 e 48 do 
periódico JORNAL DO ALFABETIZADOR, para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola – 1997. [...] no valor de RS 528.214,44.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato - Contrato 
nº 1784/97. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
135, n. 122, p. 13416, 30 jun. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/06/1997&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96. Acesso em: 25 
jul. 2019.  

04 15 de 
agosto de 

1997 – 
Seção 2 

Portaria nº 192, de 
12 de agosto de 
1997 

“Constituir comissão Especial de Licitação para aquisição de livros para-o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 192, de 12 de 
agosto de 1997. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, 
ano 38, n. 156, p. 5688, 15 ago. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/08/1997&jornal=2&pagina=12&totalArquivos=36. Acesso em: 25 
jul. 2019.   

05 15 de 
agosto de 

1997 – 
Seção 3 

Editais de 
convocação - 
Processo n° 
23034.007286/97-
22 

“[...] inscrições aos detentores de direito autoral das obras [anteriormente 
selecionadas – divulgadas na Portaria nº 652, de 16 de maio de 1997] com 
vistas a uma futura aquisição para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Editais de convocação - 
Processo n° 23034.007286/97-22. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 135, n. 156, p. 16859-16860, 15 ago. 
1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/08/1997&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=112. Acesso em: 
25 jul. 2019.  

06 19 de 
agosto de 

1997 

Portaria n° 193, de 
12 de agosto de 
1997 

“Constituir Comissão Especial de Negociação para a aquisição de livros 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Portaria n° 193, de 12 de 
agosto de 1997. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/1997&jornal=1&pagina=31&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/04/1997&jornal=1&pagina=31&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/1997&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/1997&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/1997&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/1997&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/08/1997&jornal=2&pagina=12&totalArquivos=36
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/08/1997&jornal=2&pagina=12&totalArquivos=36
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/08/1997&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/08/1997&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=112
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

ano 38, n. 158, p. 5766, 19 ago. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/08/1997&jornal=2&pagina=14&totalArquivos=44. Acesso em: 25 
jul. 2019. 

07 30 de 
outubro de 

1997 

Edital “[...] a Comissão de Especialistas, após avaliação técnica, em conformidade 
com os critérios estabelecidos no Edital de Convocação publicado no 
D.O.U. de 15/08/97, Seção 3, pág. 16.860, selecionou as obras de 
referência abaixo especificadas, objetivando posterior aquisição para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Edital. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, n. 210, p. 23053, 30 out. 
1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/10/1997&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=124. Acesso e: 25 
jul. 2019.  

08 04 de 
novembro 
de 1997 

Edital 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“[...] a Comissão de Especialistas, após avaliação técnica, em conformidade 
com os critérios estabelecidos no Edital de Convocação publicado no 
D.O.U. de 15/08197, Seção 3, pág. 16.860, selecionou as obras de 
referência abaixo especificadas, objetivando posterior aquisição para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola [...] toma sem efeito a 
publicação do EDITAL, do Programa Nacional Biblioteca da Escola, 
publicado no DOU de 30.10.97, Seção 3, página 23053.” 
 
 
OBJETIVO: Aquisição de livros para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola. CONTRATADOS: Editora Moderna Ltda., Editora 34 Ltda., 
Companhia Editora Nacional e Agir S/A Editora. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Edital. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, n. 213, p. 23392, 04 nov. 
1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/11/1997&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=108. Acesso em: 
26 jul. 2019.  
 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, 
n. 213, p. 23392, 04 nov. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/11/1997&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=108. Acesso em: 
26 jul. 2019. 

09 12 de 
novembro 
de 1997 

Portaria nº 255, de 
11 de novembro 
de 1997 

“I - Revogar a Portaria nº 192 de 12 de agosto de 1997, publicada no DOU 
de 15.08.97, Seção 2, Página 5688 e,  
II Constituir Comissão Especial de Licitação para aquisição de livros para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 255, de 11 de 
novembro de 1997. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, 
DF, ano 38, n. 219, p. 8568, 12 nov. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/11/1997&jornal=2&pagina=16&totalArquivos=56. Acesso em: 26 
jul. 2019.  

10 27 de 
novembro 
de 1997 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

OBJETIVO: Aquisição de livros para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola. CONTRATADOS: Ediouro Publicações S/A, Livraria José Olympio 
Editora S/A, Musa Editora Ltda, Editora Schwarcz, Distribuidora Record de 
Serviços de Imprensa S/A, Editora globo S/A, Agência Siciliano de Livros, 
Jornais e Revistas Ltda, Editora Rocco Ltda, Melhoramentos de são Paulo 
Livrarias Ltda, BCD União de Editoras S/A, Global Editora e Distribuidora 
Ltda, Topbooks Editora e Distribuidora de Livros Ltda. E Editora Nova 
Fronteira S/A. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, 
n. 230, p. 25344-25346, 27 nov. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/11/1997&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=120. Acesso em: 
26 jul. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/08/1997&jornal=2&pagina=14&totalArquivos=44
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/08/1997&jornal=2&pagina=14&totalArquivos=44
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/10/1997&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/10/1997&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/1997&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/1997&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/1997&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/1997&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/11/1997&jornal=2&pagina=16&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/11/1997&jornal=2&pagina=16&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/1997&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/1997&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=120
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

11 08 de 
dezembro 
de 1997 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação 

“OBJETIVO: Aquisição de livros para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola. CONTRATADO: Gráfica e Editora Pallotti” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, 
n. 237, Seção 3, p. 26255, 08 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/1997&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=144. Acesso em: 
26 jul. 2019.  

12 09 de 
dezembro 
de 1997 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
Contrato nº 
2247/97 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrato nº 
2248/97 
 
 

“OBJETIVO: Aquisição de Livros para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola – PNBE. CONTRATADO: Graphia Projetos de Comunicação Ltda.” 
 
 
 
 
 
 
 
“CONTRATO Nº 2247/97 – [...] GLOBAL EDITORA DISTRIBUIDORA 
LTDA. Objetivo: Aquisição de livros destinados ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE. [...] no valor de 1.176.800,00.” 
 
 
 
 
 
 
 
“CONTRATO Nº 2248/97 – [...] EDITORA NOVA AGUILAR S/A. Objetivo: 
Aquisição de livros destinados ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE. [...] no valor de R$ 629.800,00” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, 
n. 238, p. 26387, 09 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/12/1997&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=124. Acesso em: 
26 jul. 2019.  
 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Contrato nº 2247/97. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, n. 238, p. 
26394, 09 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/12/1997&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=124. Acesso em: 
26 jul. 2019. 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Contrato nº 2248/97. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, n. 238, Seção 
3, p. 26394, 09 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/12/1997&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=124. Acesso em: 
26 jul. 2019. 

13 12 de 
dezembro 
de 1997 

Extratos de 
instrumentos 
contratuais 
 
 

“CONTRATO N° 2249/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a GERAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA COMERCIAL LTDA. Objetivo: Aquisição de livros destinados 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE. [...] no valor de RS 
97.000,00.” 
 
“CONTRATO N° 2250/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a MELHORAMENTOS DE SÃO 
PAULO. LIVRARIAS LTDA. [...] no valor de R$ 61.600,00.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de instrumentos 
contratuais. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
135, n. 241, p. 26720-26721, 12 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/12/1997&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=228. Acesso em: 
26 jul. 2019. 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/1997&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/1997&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/1997&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/1997&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/1997&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/1997&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/1997&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/1997&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/1997&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/1997&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=228


115 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

“CONTRATO N° 2251/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a DISTRIBUIDORA RECORD DE 
SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A [...] no valor de R$ 1.728.000,00.” 
 
“CONTRATO N° 2252/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a EDITORA NOVA FRONTEIRA 
S/A. [...] no valor de RS 3.213.000,00.” 
 
“CONTRATO N° 2254/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a AGÊNCIA SICILIANO DE 
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA. [...] no valor de R$ 180.400,00.” 
 
“CONTRATO N° 2255/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a EDITORA SCHWARCZ LTDA. 
[...] no valor de RS 1.358.600,00” 

14 15 de 
dezembro 
de 1997 

Extratos de 
instrumentos 
contratuais 

“CONTRATO N°2256/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO 
EDITORA S/A. [...] no valor de R$ 477.600,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de instrumentos 
contratuais. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
135, n. 242, p. 26953, 15 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/1997&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019. 

15 18 de 
dezembro 
de 1997 

Extratos de 
instrumentos 
contratuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de 
julgamento - 
Concorrência n° 
2/97 

“CONTRATO N° 2296/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a EDITORA ROCCO LTDA. [...] 
no valor de R$ 277 600,00” 
 
“CONTRATO N° 2297/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a MUSA EDITORA LTDA [...] no 
valor de R$ 121 400,00.” 
 
“CONTRATO N° 2298/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE e a BCD UNIÃO DE EDITORAS S/A. 
[...] no valor de R$ 1.605 600,00” 
 
“CONTRATO N° 22C9/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a EDIOURO PUBLICAÇÕES S/A. 
[...] no valor de R$ 96,400,00” 
 
 
Processo nº 23034.006408/97-72 
A Comissão Especial de Licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE, instituída pela Portaria n°255, de 11 11 97, torna 
público o resultado do julgamento da Concorrência n°002/97 que tem por 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de instrumentos 
contratuais. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
135, n. 245, p. 27273, 18 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/1997&jornalhttp://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/ind
ex.jsp?data=20/01/1998&jornal=3&pagina=357&totalArquivos=52
8=3&pagina=33&totalArquivos=132. Acesso em: 20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Resultado de julgamento - 
Concorrência n° 2/97. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 135, n. 245, p. 27305, 18 dez. 1997. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/1997&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/1997&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/1997&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/1997&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/1997&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/1997&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=132
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objeto a contratação de Empresa ou Consórcio especializado para 
fornecimento de livros em domínio público para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola Empresas classificadas Distribuidora Record de 
Serviços de Imprensa S.A., lotes M's 01, 03, 06 e 07. Edelbra Indústria 
Gráfica e Editora Ltda, lote n°08. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/1997&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019. 

16 29 de 
dezembro 
de 1997 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
instrumentos 
contratuais 

“PROCESSO Nº 23034.010126/8730 
OBJETIVO: Aquisição de Livros para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE. CONTRATADO: ATUAL EDITORA LTDA.” 
 
“PROCESSO nº 23034.00808007-11 
OBJETIVO: Aquisição de livros para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola PNBE. CONTRATADO: EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A” 
 
 
“CONTRATO nº 2301/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a GRAPHIA PROJETOS-DE 
COMUNICAÇÃO LTDA. no valor de R$ 103.400,00.” 
 
“CONTRATO N' 2302/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE • a TOPBOOKS EDITORA E 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. no valor de R$ 83.800,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, 
n. 251, p. 28190, 29 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/1997&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de instrumentos 
contratuais. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
135, n. 251, p. 28190, 29 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/1997&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019. 

17 31 de 
dezembro 
de 1997 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“PROCESSO Nº 23034.010129/97-12 OBJETIVO - Aquisição de livros para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/98. CONTRATADO: 
Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda.”  
 
“PROCESSO Nº 23034.009358/97-87 OBJETIVO: Aquisição de livros para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/98 CONTRATADO: 
Seifer Participações e Empreendimentos LTDA.” 
 
“PROCESSO Nº 23034.010138/97-11 OBJETIVO Aquisição de livros para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/98 CONTRATADO: 
Editora Ática S/A.” 
 
“PROCESSO Nº 23034.010132/97-27 OBJETIVO: Aquisição de livros para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/98 CONTRATADO: 
Editora Moderna Ltda.” 
 
“PROCESSO Nº 23034.010088/97-37 OBJETIVO: Aquisição de livros para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/98 CONTRATADO: 
Melhoramentos de São Paulo Livrarias Ltda.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 135, 
n. 253, p. 28832, 31 dez. 1997. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/1997&jornal=3&pagina=260&totalArquivos=408. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/1997&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/1997&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/1997&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/1997&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/1997&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/1997&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/1997&jornal=3&pagina=260&totalArquivos=408
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/1997&jornal=3&pagina=260&totalArquivos=408
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“PROCESSO Nº 23034.010133/97-90 OBJETIVO: Aquisição de livros para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/98 CONTRATADO: DCL 
- Difusão Cultural do Livro Ltda.” 

18 05 de 
janeiro de 

1998 

Extrato de 
instrumentos 
contratuais 

“CONTRATO Nº 2303/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a EDITORA GLOBO S/A. [...] no 
valor de R$ 950 400,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de instrumentos 
contratuais. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
136, n. 2, p. 26, 05 jan. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/01/1998&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 

19 12 de 
janeiro de 

1998 

Extrato de 
instrumentos 
contratuais 

“CONTRATO Nº 2305/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a SOCIEDADE VICENTE 
PALLOTTI [...] no valor de R$ 1.798.600,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de instrumentos 
contratuais. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
136, n. 7, p. 71, 12 jan. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/01/1998&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 

20 20 de 
janeiro de 

1998 

Extratos de 
contratos 

“CONTRATO N' 2308/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a MELHORAMENTOS DE SÃO 
PAULO LIVRARIAS LTDA. [...] no valor de R$ 224.000,00.” 
 
“CONTRATO N' 2309/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a EDITORA ÁTICA S/A. [...] no 
valor de R$ 409.000,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 136, n. 13, p. 357, 
20 jan. 1988. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/01/1998&jornal=3&pagina=357&totalArquivos=528. Acesso em: 
20 set. 2019. 

21 21 de 
janeiro de 

1998 

Extrato de 
instrumentos 
contratuais 

“CONTRATO Nº 2312197 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a EDITORA NOVA FRONTEIRA 
S/A. [...] no valor de R$ 824.000,00.” 
 
“CONTRATO N° 2313/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a ATUAL EDITORA LTDA. [...] no 
valor de R$ 58.000,00.” 
 
“CONTRATO N° 2314/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a EDITORA MODERNA LTDA. 
[...] no valor de R$ 286.400,00.”  
 
“CONTRATO N° 2315197 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA DO BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA. [...] no valor de R$ 
4.299.330,00.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de instrumentos 
contratuais. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
136, n. 14, p. 24-25, 21 jan. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/01/1998&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/1998&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/1998&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/1998&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/1998&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/01/1998&jornal=3&pagina=357&totalArquivos=528
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/01/1998&jornal=3&pagina=357&totalArquivos=528
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/01/1998&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/01/1998&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96
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“CONTRATO N° 2318/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a SEIFER PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. [...] no valor de R$ 103.094,00.” 
 
“CONTRATO N° 2317/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a DCL - DIFUSÃO CULTURAL 
DO LIVRO LTDA. [...] no valor de R$ 128.000,00.” 
 
“CONTRATO N' 2318/97 - Celebrado entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e a EDELBRA INDÚSTRIA 
GRÁFICA E EDITORA LTDA. [...] no valor de R$ 871.800,00.”  

22 03 de março 
de 1998 

Extratos de termos 
aditivos 

“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2252/97 - Celebrado 
entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a 
EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A. CGC N°: 33324484/0001-83. Objetivo. 
Alterar o prazo de entrega dos livros adquiridos da Editora acima 
mencionada, para o PNBE, constante da Cláusula Décima do Contrato n° 
2252/97, de 60 para 70 dias. Processo n° 23034.006198/97-21. Data da 
assinatura. 19.02.98. Assinaram. JOSÉ ANTONIO CARLETTI - Pela 
Contratante e ELSON MANCEN FERREIRA DA ROCHA - Pela 
Contratada.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extratos de termos aditivos. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 136, n. 41, p. 
23, 3 mar. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/03/1998&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=96 . Acesso em: 20 
set. 2019. 

23 26 de junho 
de 1998 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO N° 661/98 
Número do Processo: 230340022589891 CGC Contratado: 
480.32700000194 
Contratado Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM 
Contratante Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Objeto: Elaboração e o fornecimento de um Sistema Administrativo de 
Recursos Biblioteconômicos, visando dotar as escolas públicas do ensino 
fundamental de instrumentos para subsidiar as atividades relacionadas à 
utilização dos acervos bibliográficos, recentemente adquiridos e 
distribuídos pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE. 
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93. Vigência: 
23/06/1998 a 22/11/1998 Valor Total: R$ 425.000,00 [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 136, n. 120, p. 35, 
26 jun. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/06/1998&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=108. Acesso em: 
20 set. 2019. 

24 11 de 
agosto de 

1998 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 21/98 

“N. Processo: 23034001517/98:10 Objeto: Aquisição da 150.000 (cento e 
cinquenta mil) exemplares das Edições 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 e 87 
do Periódico Ciência Hoje das Crianças, para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - 1998, totalizando 1.650.000 (Um milhão seiscentos e 
cinquenta mil) exemplares.  CONTRATADA: SOCIEDADE BRASILEIRA 
PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso 
I, da Lei 8.666/93. Justificativa: Atender o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - 1998. Declaração de Inexigibilidade em 05/08/1998; Nome: 
WILSON ROBERTO TREZZA 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 21/98. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 136, n. 152, p. 31, 11 ago. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/08/1998&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/03/1998&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/03/1998&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/06/1998&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/06/1998&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/1998&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/1998&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=96
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Cargo: Diretor de Administração e Produção. Ratificação em 06/08/1998. 
Nome: MÔNICA MESSENBERG GUIMARÃES. Cargo: Secretária 
Executiva. Valor: 1.419.000,00” 

25 06 de 
novembro 
de 1998 

Extrato de 
contrato nº 101/98 

“EXTRATO DE CONTRATO N° 101/98 
Número do Processo: 230340039939849 CGC Contratado: 
01263896000407 
Contratado: Instituto Nacional de Tecnologia - INT 
Contratante: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Objeto: Prestação de serviço de Controle de Qualidade dos Livros 
adquiridos 
para o PNLD, PNBE, dentre outros Programas executados pelo FNDE. 
Fundamento Legal: Artigo 24 inciso VIII da Lei 8666/93 
Vigência: 21/10/1998 a 20/10/1999 Valor Total: R$ 150.000,00 
Fonte de Recurso: 292159000 Nota de Empenho: 1998NE01638 
Data de Assinatura: 21/10/1908 
(SIDEC - 05/11/1998 - Valor a faturar: R$ 59,121)” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 101/98. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 136, n. 213, 
p. 23, 06 nov. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/11/1998&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=102. Acesso em: 
20 set. 2019. 

26 26 de 
novembro 
de 1998 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 55/98 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/98 
N. Processo: 230340044529874 Objeto: Contratação da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ para emissão de Pareceres 
Técnicos acompanhados de relatório de seleção de 106 títulos de literatura 
de acordo com as especificações constantes do Anexo I que passa a 
integrar instrumento, independentemente de transcrição, para compor o 
acervo da Programa Nacional de Biblioteca Escolar - PNBE, destinadas aos 
alunos das escolas públicas de lª a 4ª séries do ensino fundamental. 
CONTRATADA: Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil FNLIJ. 
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. Justificativa: Artigo 
25, inciso II, c/c o artigo 13, inciso II da lei n° 8.666/93. Declaração de 
Inexigibilidade em 19/11/1998. Nome: VINICIUS DE LARA. Cargo: 
Ordenador de Despesas. Ratificação em 19/11/1998. Nome: WILSON 
ROBERTO TREZZA. 
Cargo: Secretário-Executivo Substituto. Valor: R$ 66.998,36. 
(SIDEC - 25/11/1998 - Valor a faturar: R$ 103,46 )” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 55/98. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 136, n. 227, p. 33, 26 nov. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/11/1998&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=108. Acesso em: 
20 set. 2019. 

27 16 de 
dezembro 
de 1998 

Extrato de 
contrato n.º 
1111/98 

“Contratação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil- FNLIJ para 
emissão de Pareceres Técnicos acompanhados de Relatório da seleção de 
106 títulos de literatura infantil [...] para compor o acervo do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PE, destinados aos alunos das escolas 
públicas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental.” 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 
1111/98. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 136, 
n. 241, p. 32, 16 dez. 1998. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/12/1998&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=88. Acesso em: 27 
jul. 2019. 

28 2 de março 
de 1999 

Portaria nº 318, de 
26 de fevereiro de 
1999 

“Art.1°. Determinar que o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, 
instituído pela Portaria o° 584, de 28 de abril de 1997, atenderá, no exercício 
de 1999, as escolas públicas do ensino fundamental, devidamente 
cadastradas por meio do Censo Escolar/1998, de acordo com critério a ser 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 318, de 26 de 
fevereiro de 1999. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 137, n. 40-E, p. 5-6, 2 mar. 1999. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/11/1998&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/11/1998&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/1998&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/1998&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/1998&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/1998&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=88
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estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 
Art. 2°. O atendimento de que trata o art. 1° desta Portaria - será realizado 
mediante a distribuição de acervo, composto - de livros de literatura infantil 
e juvenil selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - 
FNLIJ e validados pelas Secretarias de Educação Fundamental e de 
Educação Especial do Ministério da Educação, conforme relação anexa a 
esta Portaria. 
Art. 3°. A execução -do PNBE, inclusive aquisição e distribuição dos 
acervos, ficará a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/03/1999&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=152. 
Acesso em: 27 jul. 2019.  

29 24 de março 
de 1999 

Resolução n° 8, 
de 23 de março de 
1999 

“Considerando os propósitos de universalização e melhoria do ensino 
fundamental, emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Considerando ser o material de apoio didático um direito constitucional do 
educando, conforme preconiza o art. 208. Inciso 1, da Constituição Federal; 
Considerando a necessidade de garantir aos alunos e professores do 
ensino fundamental o acesso à cultura e à informação, desenvolvendo o 
hábito de leitura; Considerando o objetivo de manter atualizados e 
diversificados os acervos das bibliotecas das escolas públicas brasileiras, 
resolve. 
Art. 1' Prover as escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal de acervos compostos de livros de literatura, 
pesquisa e de referência, além de outros materiais didático pedagógicos, 
por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola— PNBE.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 8 de 23 de março 
de 1999. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 137, 
n. 56, p. 47, 24 mar. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/03/1999&jornal=1&pagina=103&totalArquivos=136. Acesso em: 
27 jul. 2019. 

30 03 de maio 
de 1999 

Extrato de 
contrato nº 29/99 

“Número do Processo: 230340058139836 CGC Contratado: 
54956206000119 
Contratado: Fundação Victor Civita 
Contratante: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Objeto: Aquisição de 149.461 exemplares de cada uma das 10 edições do 
periódico Nova Escola, para o PNBE/99. 
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, e alterações 
posteriores, preceituado pelo Artigo 26 da mesma Lei. 
Vigência: 28/04/1999 a 22/04/2000.Valor Total: R$ 1.898.154,70 
Fonte de Recurso: 113150072 Nota de Empenho: 1999NE00373 
Data de Assinatura: 28/04/1999 
(SIDEC - 30/04/1999 - Valor a faturar: R$ 73,90)” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 29/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 82, p. 
20, 3 maio 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/05/1999&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=56. Acesso em: 20 
set. 2019.  

31 25 de maio 
de 1999 

Aviso de licitação – 
Tomada de preços 
n° 3/99  

“Objeto: Contratação de Empresa especializada para proceder o 
recebimento, conferência e armazenagem de aproximadamente 110 títulos 
de literatura infanto-juvenil, com tiragem de 36.000 exemplares por título, 
adquirido para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola-
PNBE/99, bem como de 36.000 caixas de papelão. Posteriormente, 
proceder a mixagem dos livros, montagem das caixas, acondicionamento 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação – Tomada de 
preços n° 3/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 137, n. 98, p. 16-17, 25 maio 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/05/1999&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/1999&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/1999&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/1999&jornal=1&pagina=103&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/1999&jornal=1&pagina=103&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/05/1999&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/05/1999&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/1999&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/1999&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=80
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dos livros nas mesmas, palatização e postagem, conforme discriminado no 
Anexo 1 - Projeto Básico, ao Edital.  
Edital: 25/05/1999 de 09h00 às 12h00 e de 14h30 às 17h30. 
Endereço: Sas Quadra 01 Bloco A 9° andar sala 937 Ed. Darcy Ribeiro 
Asa Sul - BRASÍLIA – DF 
Entrega das Propostas: 10/06/1999 às 09h30 
Endereço: Sas Quadra 01 Bloco A 9º andar sala 937 Ed. Darcy Ribeiro 
Asa Sul - BRASÍLIA – DF” 

 

32 27 de maio 
de 1999 

Relatório de 
Auditoria de 
Desempenho do 
FNDE 

“Relatório de Auditoria de Desempenho objetivando avaliar a sistemática de 
transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE. Recomendações. Juntada do processo às contas da 
entidade relativas ao exercício de 1998.” 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. [Relatório de Auditoria de 
Desempenho do FNDE]. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 137, n. 100-E, p. 101-106, 27 maio 1999. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/05/1999&jornal=1&pagina=101&totalArquivos=188. Acesso em: 
20 set. 2019. 

33 16 de junho 
de 1999 

Aviso de licitação – 
Tomada de preços 
Nº 5/99  

“Objeto: Contratação de empresa especializada para proceder a confecção 
e o fornecimento de 36.000 caixas de papelão, com Instrução de 
Montagem, para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/99, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Valor do 
Edital R$ 10,00 (dez reais), através de depósito bancário c/c 170.500-8, ag. 
3602-1, Banco do Brasil S/A, Código Identificador nº 153. 173.1525.3004-
x. 
Edital: 16106/1999 de 08h30 às 121;00 e de 14h00 às 17h30 
Endereço: SAS Q. 01 Bloco A Sala 937 
Setor de Autarquias - BRASÍLIA - DF 
Entrega das Propostas: 02/07/1999 às 09h30 
Endereço: SAS Quadra 01 Bloco O - INSS – 10º andar - Auditório 
Setor de Autarquias - BRASÍLIA – DF” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação – Tomada de 
preços Nº 5/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 137, n. 113-E, p. 8, 16 jun. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/06/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 

34 09 de 
agosto de 

1999 

Extrato de contrato 
nº 463/99 
 

“Nº Processo: 230340069759954 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 26412619000105 - 
Contratado: J FIRMO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 
Objeto: Confecção e fornecimento de 36.000 caixas de papelão; com 
Instrução de Montagem, para atender ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/99, conforme especificações contidas no Anexo I do 
Contrato. 
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Vigência: 04/08/1999 a 31112/1999 
Valor Total: R$ 345.600,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 463/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 151-E, 
p. 12, 9 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/08/1999&jornal=3&pagina=12&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

35 11 de 
agosto de 

1999 

Extrato de 
contrato nº 472/99 

“Nº Processo: 230340009839960 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 472/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 153-E, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/1999&jornal=1&pagina=101&totalArquivos=188
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/1999&jornal=1&pagina=101&totalArquivos=188
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/06/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/06/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/1999&jornal=3&pagina=12&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/1999&jornal=3&pagina=12&totalArquivos=88
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CGC Contratado: 44315919000140 
Contratado: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Objeto: Recebimento, conferência e armazenagem de aproximadamente 
110 títulos de literatura infanto-juvenil, para o PNBE/99, bem como 36000 
caixas de papelão, posteriormente, proceder a mixagem dos livros, 
montagem das caixas, acondicionamento dos livros nas mesmas, 
paletização e postagem, conforme especificação contidas no Anexo I do 
Edital. 
Fundamento Legal: Lei n 8.666/93. 
Vigência: 06/08/1999 a 31/12/1999 
Valor Total: R$ 593.899,77 [...]” 

p. 8, 11 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/08/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019. 

36 12 de 
agosto de 

1999 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 74/99 
Nº Processo: 230340035529964 
Objeto: Aquisição de livros para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA ÁTICA LTDA. 
[...] Valor: R$ 1.958.040,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 75/99 
Nº Processo: 230340046009941 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: MAZZA EDIÇÕES LTDA 
[...] Valor: R$ 342.000,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 76/99 
Nº Processo: 230340028269952 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA REVAN LTDA 
[...] Valor: R$ 122.400,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 77/99 
Nº Processo: 230340039029974 
Objeto: Aquisição de obra literária para PNBE/99. 
Contratada: WVA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 
[...] Valor: R$ 176.400,00 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 78/99 
Nº Processo: 230340028259990 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99 
Contratada: RHJ LIVROS LTDA 
[...] Valor: R$ 117.720,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/99 
Nº Processo: 230340026469971 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, 
n. 154-E, p. 6-7, 12 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/08/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/08/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/08/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=72
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Contratada: AGIR EDITORA LTDA 
[...] Valor: R$ 745.920,00” 

37 20 de 
agosto de 

1999 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 81/99 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 81/99 
Nº Processo: 230340038889945 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDIOURO PUBLICAÇÕES S/A 
[...] Valor: R$ 549.720,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 81/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 137, n. 160-E, p. 8, 20 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/08/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

38 23 de 
agosto de 

1999 

Extrato de contrato 
nº 483/99 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação  

 “Nº Processo: 2303400228249927 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 52643251000198 
Contratado: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 
CIÊNCIA SBPC 
Objeto: Aquisição de 180.000 exemplares de cada uma das 11 edições da 
Revista Ciência Hoje das Crianças, para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 1.920.600,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 82/99 
Nº Processo: 230340033099946 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA DE ORIENTAÇÃO CULTURAL LIDA 
[...] Valor: R$ 86.400,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 83/99 
Nº Processo: 230340033069958 
Objeto: Aquisição da obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: FORMATO EDITORIAL LTDA 
[...]Valor: R$ 400.680,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 84/99 
Nº Processo: 230340033319903 
Objeto: Aquisição de obra literária para PNBE/99. 
Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA 
[...] Valor: R$ 1.212.120,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/99 
Nº Processo: 230340046019911 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO LIVRARIAS LIMITADA 
[...] Valor: R$ 522.000,00” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 483/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 161-E, 
p. 7, 23 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, 
n. 161-E, p. 7-8, 23 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=80


124 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 86/99 
Nº Processo: 230340053199971 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99 
Contratada: MEMNON EDIÇÕES CIENTÍFICAS LTDA. 
[...] Valor: R$ 115.200,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 87/99 
Nº Processo: 230340026459916 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 
[...] Valor: R$ 1.167.120,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 88/99 
Nº Processo: 230340026479933 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: LIVROS STUDIO NOBEL LTDA 
[...] Valor: R$ 285.120,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 89/99 
Nº Processo: 230340036469914 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA 
[...] Valor: R$ 624.960,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90/99 
Nº Processo: 230340035499950 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA MIGUILIM LTDA 
[...] Valor: R$ 210.600,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/99 
Nº Processo: 230340038949948 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA DIMENSÃO LTDA 
[...] Valor: R$ 428.760,00” 

39 26 de 
agosto de 

1999 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 95/99 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/99 
Nº Processo: 230340036439918 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99. 
Contratada: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA 
[...] Valor: R$ 872.280,00” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 95/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 137, n. 164-E, p. 7, 26 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=88
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

40 27 de 
agosto de 

1999 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 493/99 
Nº Processo: 230340026469971 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 33041385000194 
Contratado: AGIR EDITORA LTDA 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 745.920,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 494/99 
Nº Processo: 230340028269952 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 28146652000158 
Contratado: EDITORA REVAN LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 122.400,00” 
 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 94/99 
Nº Processo 230340038969973 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA 34 LTDA 
[...] Valor: R$ 111.600,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 96/99 
Nº Processo: 230340035519900 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA S/A 
[...] Valor: R$ 300.600,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 165-E, p. 7, 
27 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, 
n. 165-E, p. 8, 27 ago. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

41 02 de 
setembro de 

1999 

Extrato de 
contrato nº 504/99 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 504/99 
N. 230340035529964 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 61359958000196 
Contratado: EDITORA ÁTICA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$, 1.958.040,90” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 504/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 169-E, 
p. 7, 02 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 

42 06 de 
setembro de 

1999 

Extratos de 
contratos 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 505/99 
Nº Processo: 230340033099946 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 34128801000159 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 171-E, p. 8, 
06 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

Contratado: EDITORA DE ORIENTAÇÃO CULTURAL LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99 
[...] Valor Total: R$ 86.400,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 506/99 
Nº Processo: 230340026479933 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 60874153000190 
Contratado: LIVROS STUDIO NOBEL LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 285.120,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 507/99 
Nº Processo: 230340028259990 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC contratado: 16675449000190 
Contratado: RHJ LIVROS LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 117.720,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 508/99 
Nº Processo: 230340038949948 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 21044458000112 
Contratado: EDITORA DIMENSÃO LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 428.760,00” 
 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 98/99 
Nº Processo: 230340070919935 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: PRESS COLOR GRÁFICOS ESPECIALIZADOS LTDA 
[...] Valor: R$ 126.000,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 99/99 
Nº Processo: 230340035539927 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA SCIPIONE LTDA 
Valor: R$ 242.640,00” 
 

/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, 
n. 171-E, p. 13-14, 06 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/09/1999&jornal=3&pagina=13&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/09/1999&jornal=3&pagina=13&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/09/1999&jornal=3&pagina=13&totalArquivos=80
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Data de 

publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/99 
Nº Processo: 230340143489960 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 
[...] Valor: R$ 91.800,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/99 
Nº Processo: 230340038989907 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA FTD SA 
[...] Valor: R$ 651.600,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/99 
Nº Processo: 230340027839941 
Objeto: Aquisição de obra literária para compor o acervo do PNBE/99. • 
Contratada: EDITORA LE LTDA 
[...] Valor: R$ 106.200,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/99 
Nº Processo: 230340026399961 
Objeto: Aquisição de obra literária para PNBE/99. 
Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANÔNIMA 
[...] Valor: R$ 926.640,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/99 
Nº Processo: 230340035439973. 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99 
Contratada: EDITORA MODERNA LTDA 
[...] Valor: R$ 284.040,00” 

43 10 de 
setembro de 

1999 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 510/99 
Nº Processo: 230340036469914 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 36222156000164 
Contratado: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 624.960,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 511/99 
Nº Processo: 230340039029974 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 73439226000167 
Contratado: WVA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 174-E, p. 8, 
10 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=116. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=116
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Nº 
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publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 176.400,00 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 512/99 
Nº Processo: 230340046019911 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 60730108000161 
Contratado: MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO LIVRARIAS LIMITADA 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 522.000,00 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 513/99 
Nº Processo: 230340026459916 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 43825736000101 
Contratado: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 1.167.120,00” 
 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/99 
Nº Processo: 230340036459943 
Objeto: Aquisição de obra literária para PNBE/99. 
Contratada: EDITORA ROCCO LTDA 
[...] Valor: R$ 104.400,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/99 
Nº Processo: 230340234249937 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDELBRA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 
[...] Valor: R$ 115.200,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/99 
Nº Processo: 230340035509939 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
[...] Valor: R$ 54.000,00” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, 
n. 174-E, p. 9, 10 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/09/1999&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=116. Acesso em: 20 
set. 2019. 

44 14 de 
setembro de 

1999 - 
Seção 1 

Resolução nº 23, 
de 13 de setembro 
de 1999 

“O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26 da Resolução CD/FNDE 
n° 17, de 18 de agosto de 1998 e artigo 15 do Decreto n° 3.034, de 27 de 
abril de 1999, e  

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 23, de 13 de 
setembro de 1999. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 137, n. 176-E, p. 77, 14 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/1999&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/1999&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/1999&jornal=1&pagina=77&totalArquivos=224
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Nº 
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publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

Considerando o artigos lº e 2°, inciso II, da Resolução CD/FNDE n° 21, de 
25 de novembro de 1998; 
Considerando o encaminhamento, a todas as Secretarias Estaduais de 
Educação - SEDUC atendidas centralizadamente pelo Programa Nacional 
do Livro Didático - PNLD, de percentual de livros, a título de Reserva 
Técnica, destinado ao atendimento a eventuais acréscimos de matrículas e 
às escolas criadas após a coleta de dados do Censo Escolar de referência; 
Considerando o consenso surgido por ocasião do 3° Encontro Técnico para 
Avaliação do PNLD/99 e Elaboração de Estratégias para o PNLD/2000 e 
PNBE/99, realizado em 1999, segundo o qual o atual critério para 
composição da Reserva Técnica não supre as demandas dos Estados em 
função da diversidade de títulos escolhidos;  
Considerando que pesquisa realizada junto a todas as SEDUC atendidas 
centralizadamente, ratificou, por maioria de votos, proposta de Reserva 
Técnica composta pelos dois títulos mais solicitados em cada Estado, 
resolve, composta “ad referendum" 
Art. 1° Determinar que a Reserva Técnica encaminhada às Secretarias 
Estaduais de Educação atendidas centralizadamente pelo PNLD: 
1 - seja composta pelos dois títulos mais solicitados pelo Estado; e 
II - obedeça, prioritariamente, aos seguintes critérios de utilização: 
a) atendimento às escolas públicas não cadastradas no Censo Escolar, 
elaborado e projetado pelo instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais - INEP, utilizado pelo FNDE para a execução do PNLD; e 
b) complementação de livros destinados às escolas públicas nas quais 
tenham sido criadas novas turmas, ou registradas matrículas em número 
superior às projeções do Censo Escolar a que se refere a alínea "a" deste 
inciso. 
Parágrafo único. A base de cálculo para a definição do quantitativo da 
Reserva Técnica destinada às SEDUC será o total de livros encaminhados 
às escolas públicas do Estado. 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
PAULO RENATO SOUZA” 

/09/1999&jornal=1&pagina=77&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 

45 14 de 
setembro de 

1999 - 
Seção 3 

Extrato de 
contrato 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 518/99 
Nº Processo: 2303140033319903 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 55789390000112 
Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 1.212.120,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/99 
Nº Processo: 230340039009949 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 176-E, p. 7, 
14 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/1999&jornal=1&pagina=77&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64
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Nº 
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publicação 
Assunto Referência 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

Objeto: Aquisição de obra literária para PNBE/99. 
Contratada: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVIÇOS DE IMPRENSA 
SA 
Valor R$ 456.840,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/99 
Nº Processo: 230340030189901 
Objeto: Aquisição de obra literária para PNBE/99. 
Contratada BERLENDIS EDITORES LTDA 
[...] Valor: R$ 320.400,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 115/99 
Nº Processo: 230340041569972 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA LDS LTDA 
[...] Valor: R$ 340.160,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/99 
Nº Processo: 230340149069997 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PEBE/99. 
Contratada: SALAMANDRA CONSULTORIA EDITORIAL LTDA 
[...] Valor: R$ 672.480,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, 
n. 176-E, p. 7, 14 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 

46 16 de 
setembro de 

1999 

Extrato de 
contrato nº 519/99 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 519/99 
Nº Processo: 230340046009941 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 26160135000108 
Contratado: MAZZA EDIÇÕES LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 342.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 519/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 178-E, 
p. 10, 16 set. 1999. Disponível em:  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/09/1999&jornal=3&pagina=10&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

47 21 de 
setembro de 

1999 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 529/99 
Nº Processo: 230340053199971 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 55802847000181 
Contratado: MEMNON EDICOES CIENTIFICAS LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Valor Total: R$ 115.200,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 530/99 
Nº Processo: 230340035499950 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 181-E, p. 5, 
21 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/09/1999&jornal=3&pagina=5&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/1999&jornal=3&pagina=10&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/1999&jornal=3&pagina=10&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/09/1999&jornal=3&pagina=5&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/09/1999&jornal=3&pagina=5&totalArquivos=72
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CGC Contratado: 21543798000198 
Contratado: EDITORA MIGUILIM LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 210.600,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/99 
Nº Processo: 230340039049908 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI 
Secretária Executiva do FEDE 
[...] Valor: R$ 158.400,00” 

 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, 
n. 181-E, p. 5, 21 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/09/1999&jornal=3&pagina=5&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 

48 23 de 
setembro de 

1999 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 119/99 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119/99 
Nº Processo: 230340041579935 
Objeto: Aquisição de obra literária para compor o acervo de PNBE/99. 
Contratado: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO 
[...] Valor: R$ 758.880,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 119/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 137, n. 183-E, p. 7, 23 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019. 

49 24 de 
setembro de 

1999 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 531/99 
Nº Processo: 230340027839941 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 17243015000183 
Contratado: EDITORA LE LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para compor o acervo do PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 106.200,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 532/99 
Nº Processo: 230340038889945 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 00935453000100 
Contratado: EDIOURO PUBLICAÇÕES S/A 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99 
[...] Valor Total: R$ 549.720,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 533/99 
Nº Processo: 230340035539927 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 44127355000111 
Contratado: EDITORA SCIPIONE LTDA 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 184-E, p. 8, 
24 set. 1999. Disponível em:  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/09/1999&jornal=3&pagina=5&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/09/1999&jornal=3&pagina=5&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/1999&jornal=3&pagina=7&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=88
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Objeto: Aquisição de obra literária para PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 242.640,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 535/99 
Nº Processo: 230340039009949 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 33495771000156 
Contratado: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVIÇOS DE IMPRENSA S 
A 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 456.840,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 536/99 
Nº Processo: 230340038989907 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 61186490000157 
Contratado: EDITORA FTD SA 
Objeto: Aquisição de obras literárias para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 651.600,00” 

50 28 de 
setembro de 

1999 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 537/99 
Nº Processo: 230340041559918 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 38742276000118 
Contratado: VILA RICA EDITORAS REUNIDAS LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 332.640,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 538/99 
Nº Processo: 230340033329968 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 97468250000192 
Contratado: EDITORA COMPOR LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 93.600,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 539/99 
Nº Processo: 230340038969973 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 32081580000185 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 186-E, p. 6, 
28 set. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/09/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=88
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Contratado: EDITORA 34 LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 111.600,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 540/99 
Nº Processo: 230340035439973 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 62136304000138 
Contratado: EDITORA MODERNA LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 284.040,00” 

51 01 de 
outubro de 

1999 - 
Seção 1 

Portaria nº 1.421, 
de 30 de setembro 
de 1999 

“Art.1° Determinar que o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, 
instituído pela Portaria n° 584, de 28 de abril de 1997, no exercício de 1999, 
atenderá as escolas públicas do ensino fundamental, devidamente 
cadastradas por meio do Censo Escolar/1998, de acordo com critério a ser 
estabelecido pelo CDIFNDE Conselho Deliberativo do FNDE. 
Art. 2° O atendimento de que trata o art. 1° desta Portaria será realizado 
mediante a distribuição de acervo, composto de livros de literatura infantil e 
juvenil, selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - 
FNLIJ e pela Secretaria de Educação Especial - MEC, validados pela 
Secretaria de Educação Fundamental - MEC, conforme relação anexa a 
esta Portaria. 
Art. 3° A execução do PNBE, inclusive aquisição e distribuição dos acervos, 
ficará a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.421, de 30 de 
setembro de 1999. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 137, n. 189-E, p. 36, 01 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/10/1999&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=128. Acesso em: 
27 de jul. 2019.  

52 01 de 
outubro de 

1999 - 
Seção 3 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 548/99 
Nº Processo: 230340041569972 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 75718916000180 
Contratado: EDITORA LDS LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 110.160,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 549/99 
Nº Processo: 230340033309932 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratada: 57303356000111 
Contratado: CALLIS EDITORA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 297.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 189-E, p. 15-
16, 01 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/10/1999&jornal=3&pagina=15&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/1999&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/1999&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/1999&jornal=3&pagina=15&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/1999&jornal=3&pagina=15&totalArquivos=88
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publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 550/99 
Nº Processo: 230340143489960 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 60500139000126 
Contratado: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 
Objeto: Aquisição de obra. literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 91.800,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 551/99 
Nº Processo: 230340036459943 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO  
CGC Contratado: 42444703000159 
Contratado: EDITORA ROCCO LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 104.400,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 552/99 
Nº Processo: 230340149069997 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 42514968000186 
Contratado: SALAMANDRA CONSULTORIA EDITORIAL LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária Para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 672.480,00” 

53 08 de 
outubro de 

1999 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 561/99 
Nº Processo: 230340035519900 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 33038696000102 
Contratado: EDITORA JOSÉ OLYMPIO LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 300.600,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 562/99 
Nº Processo: 230340033079911 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 60657574000169 
Contratado: EDITORA DO BRASIL SA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 107.280,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 194-E, p. 8, 
08 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
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publicação 
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54 11 de 
outubro de 

1999 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 123/99 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 123/99 
Nº Processo: 230340046029976 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: EDITORA PROJETO LTDA 
[...] Valor: R$ 829.800,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 123/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 137, n. 195-E, p. 20, 11 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/10/1999&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019. 

55 13 de 
outubro de 

1999 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 568/99 
Nº Processo: 230340070919935 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 16089567000116 
Contratado: PRESS COLOR GRÁFICOS ESPECIALIZADOS LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 126.000,00 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 569/99 
Nº Processo: 230340030189901 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 51165736000150 
Contratado: BERLENDIS EDITORES LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 320.400,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 124/99 
Nº Processo: 230340239449977 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
Contratada: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI 
[...] Valor: R$ 102.600,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 196-E, p. 6, 
13 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/10/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=108. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 124/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 137, n. 196-E, p. 23, 13 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/10/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=108. Acesso em: 20 
set. 2019. 

56 14 de 
outubro de 

1999 

Portaria nº 1.477, 
de 13 de outubro 
de 1999 

Republicação da portaria nº 318, revogando através de portaria nº 1477 a 
de nº 1421. 

BRASIL. Portaria nº 1.477, de 13 de outubro de 1999. Diário 
Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 137, n. 197-E, p. 6, 
14 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/10/1999&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=72. Acesso em: 27 
jul. 2019.  

57 18 de 
outubro de 

1999 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 576/99 
Nº Processo: 230340025399961 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 33324484000183 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 576/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 199-E, 
p. 8, 18 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/10/1999&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/10/1999&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/1999&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/1999&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/1999&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=96
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Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANÔNIMA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 926.640,00” 

/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

58 21 de 
outubro de 

1999 

Extrato de 
contrato 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 577/99 
Nº Processo: 230340234249937 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 87639761000176 
Contratado: EDELBRA INDÚSTRIA GRÁFICA EDITORA LTDA 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 115.200,00 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 127/99 
Nº Processo: 230340238249915 
Objeto: Aquisição de obra literária para compor o acervo do PNBE/99. 
Contratada: A&A&A EDIÇÕES E PROMOÇÕES INTERNACIONAIS LTDA 
[...] Valor: R$ 155.520,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 577/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 202-E, 
p. 8, 21 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 127/99. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 137, n. 202-E, p. 8, 21 out. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

59 05 de 
novembro 
de 1999 

Portaria nº 1.627, 
de 3 de novembro 
de 1999 

Regimento Interno do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.627, de 3 de 
novembro de 1999. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 137, n. 212-E, p. 8-13, 05 nov. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/11/1999&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=184. Acesso em: 20 
set. 2019. 

60 10 de 
novembro 
de 1999 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 595/99 
Nº Processo: 230340039049908 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 95602942001985 
Contratado: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 158.400,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 596/99 
Nº Processo: 230340239449977. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 95602942001632 
Contratado: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI 
Objeto: Aquisição de obra literária para o PNBE/99. 
[...] Valor Total: R$ 102.600,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 137, n. 215-E, p. 9, 
10 nov. 1999. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/11/1999&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=100. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/1999&jornal=3&pagina=8&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/11/1999&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/11/1999&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/11/1999&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/11/1999&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=100
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

61 06 de 
janeiro de 

2000 

Extrato de 
contrato 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de termos 
aditivo 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 698/99 
Nº Processo: 230340270559924 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 61779740000162 
Contratado: EDITORA NOVA GERACAO LTDA 
Objeto: Aquisição de obra para complementar o acervo do PNBE/98. 
[...] Valor Total: R$ 290.000,00 
 
“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/99 
Número do Contrato: 613/1999 
Nº Processo: 230340234299951 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 44127355000111 
Contratado: EDITORA SCIPIONE LTDA 
Objeto: Alterar o Parágrafo Primeiro e revogar o Parágrafo Terceiro da 
Cláusula Décima Oitava do Contrato n. 613/99; Alocar recursos necessários 
para a cobertura da despesa referente ao Contrato supracitado. 
[...] Valor Total: R$ 38.091.674,18” 
 
“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/99 
Número do Contrato: 614/1999 
Nº Processo: 230340234319901 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 61259958000196 
Contratado: EDITORA ÁTICA LTDA. 
Objeto: Alterar o Parágrafo Primeiro e revogar o Parágrafo Terceiro da 
Cláusula Décima Oitava do Contrato n. 614/99; Alocar recursos necessários 
para a cobertura da despesa referente ao Contrato supracitado. 
[...] Valor Total: R$ 23.279.538,78” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 698/99. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 4-E, p. 
37, 06 jan. 2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/01/2000&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de termos aditivos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 4-E, p. 37, 06 
jan. 2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/01/2000&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 

62 26 de abril 
de 2000 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2000 
Nº Processo: 23034000828200084 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 54956206000119 
Contratado: FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA 
Objeto: Aquisição de 153.218 exemplares de cada uma das 10 edições do 
periódico Nova Escola, para o PNBE/2000. 
[...] Valor Total: R$ 1.976.512,20” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 46/2000. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 80-E, 
p. 9, 26 abr. 2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/04/2000&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 

63 19 de maio 
de 2000 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2000 
Nº Processo: 23034000829200029 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 84/2000. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2000&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2000&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2000&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2000&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/04/2000&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/04/2000&jornal=3&pagina=9&totalArquivos=72
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Nº 
Data de 

publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CGC Contratado: 52643251000198 
Contratado: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 
CIÊNCIA SBPC 
Objeto: Aquisição do periódico ciência hoje das crianças para o PNBE/2000. 
[...] Valor Total: R$ 2.136.299,55” 

Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 96-E, 
p. 13, 19 maio 2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/05/2000&jornal=3&pagina=13&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 

64 16 de 
agosto de 

2000 

Resolução nº 14, 
de 15 de agosto 
de 2000 

“Art. 1º Determinar que, no exercício de 2000/2001, as escolas do ensino 
fundamental das redes públicas. federal, estadual, municipal e do Distrito-
Federal participantes do Programa Parâmetros em Ação sejam providas de 
materiais didático-pedagógicos voltados 
para a capacitação do docente. 
Art. 2° Estabelecer que o provimento de que trata o art. 1° desta Resolução 
seja realizado por meio do PNBE.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 14, de 15 de 
agosto de 2000. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 138, n. 158-E, p. 8, 16 ago. 2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/08/2000&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=152. Acesso em: 28 
jul. 2019. 

65 25 de 
setembro de 

2000 

Aviso de licitação 
– Concorrência nº 
1/2000 

“AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 1/2000 
Objeto: Seleção e contratação de empresa(s) especializada(s) para 
prestação de serviços de impressa gráfica de materiais didático-
pedagógicos, visando atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola-
PNBE/2000, bem como impressão dos complementos necessários a 
etiquetagem dos referidos materiais, e, ainda, serviços de embalagem e 
entrega do material produzido, conforme exigências e especificações 
constantes do Edital e seus anexos. 
Edital: 25/09/2000 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30 
Endereço: SBS Quadra 02 Bloco F 13º andar Sala 1303-A - Ed. Áurea Asa 
Sul - BRASÍLIA - DF 
Entrega das Propostas: 26/10/2000 às 09h30 
Endereço: SBS Quadra 02 Bloco F 1º Subsolo Sala 07 - Ed. Aurea 
Asa Sul - BRASÍLIA - DF 
LUIZ AUGUSTO LUCINDA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação – Concorrência 
nº 1/2000. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
138, n. 185-E, p. 18, 25 set. 2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/09/2000&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019. 

66 27 de 
outubro de 

2000 

Resultado do 
julgamento – 
Concorrência nº 
1/2000 

“RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 1/2000 
A Comissão Especial de Licitação do FNDE, torna público o Resultado de 
Julgamento da Concorrência nº 01/2000,que tem por objeto a contratação 
de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de impressão 
gráfica de materiais didático-pedagógicos para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2000, bem como impressa dos 
complementos necessários à etiquetagem dos referidos materiais e, ainda, 
serviços de embalagem e entrega do material produzido, empresas 
vencedoras: Gráfica Editora Posigraf S/A, itens 01 e 05, Editora Parma Ltda, 
itens 03 e 04, Artes Gráficas e Editora Senil Ltda, item 02 
LUIZ AUGUSTO LUCINDA 
Presidente da Comissão” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resultado do julgamento – 
Concorrência nº 1/2000. Diário Oficial da União: seção 3, 
Brasília, DF, ano 138, n. 208-E, p. 20, 27 set. 2000. Disponível 
em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/10/2000&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2000&jornal=3&pagina=13&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2000&jornal=3&pagina=13&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2000&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2000&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/09/2000&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/09/2000&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/10/2000&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/10/2000&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=112
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publicação 
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67 13 de 
dezembro 
de 2000 

Pregão nº 1/2000 “PREGÃO Nº 1/2000 - PROCESSO N° 23034.015949/2000-21 
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
comunica que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a seleção e contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de impressão gráfica de materiais 
didático-pedagógicos, visando atender ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2000, conforme especificações e condições constantes do 
Edital e seus anexos. 
DATA/HORÁRIO DA ABERTURA: 21/12/2000 às 09:30 horas. 
LOCAL: SBS Q. 02 Bloco F - Ed. Áurea - Sala 06 - 1° Subsolo - Brasília-DF. 
ENTREGA DO EDITAL: a partir de 13/12/00, no horário de 09:00 às 12:00 
e de 14:00 às 17:30 horas. 
Brasília, 13 de dezembro de 2000 
GARIBALDI JOSÉ C. DE ALBUQUERQUE 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Pregão nº 1/2000. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 239-E, p. 26, 13 dez. 
2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/12/2000&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 

68 14 de 
dezembro 
de 2000 

Aviso de licitação 
– Pregão nº 
1/2000 

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 1/2000 
Objeto: O Fundo Nacional De Desenvolvimento da Educação - FNDE 
comunica que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor 
Preço Global, cujo o objeto é a seleção e contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de impressão gráfica de materiais 
didático-pedagógicos, visando atender ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2000, conforme especificações e condições constantes do 
Edital e seus anexos. 
Edital: 14/12/2000 de 08h30 às 12h00 e de 14h00 às 17h30 
Endereço: SBS Quadra 02 Bloco F 1º subsolo sala 06 Edifício ÁUREA 
Asa Sul - BRASÍLIA - DF 
Entrega das Propostas: 27/12/2000 às 09h30 
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação – Pregão nº 
1/2000. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, 
n. 240-E, p. 20, 14 dez. 2000. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2000&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 

69 03 de 
janeiro de 

2001 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2000 
Nº Processo: 23034015941200064 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 62722103000112 
Contratado: EDITORA PARMA LIMITADA 
Objeto: Aquisição de materiais didáticos-pedagógicos para o PNBE/2000. 
[...] Valor Total: R$ 239.590,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 288/2000 
Nº Processo: 23034015943200053 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 75104422000106 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 2-E, p. 26, 03 
jan. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/01/2001&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=116. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2000&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2000&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2000&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2000&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2001&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2001&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=116


140 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

 
 
Extrato de termo 
aditivo 

Contratado: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF S A 
Objeto: Aquisição de materiais didáticos-pedagógicos para o PNBE/2000 
[...] Valor Total: R$ 2.706.000,00” 
 
“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2000 
Número do Contrato: 211/2000 
Nº Processo: 23034002183200014 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 62136304000138 
Contratado: EDITORA MODERNA LTDA 
[...] Valor Total: R$ 5.979,85” 

 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de termo aditivo nº 
1/2000. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, 
n. 2-E, p. 26, 03 jan. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/01/2001&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=116. Acesso em: 
20 set. 2019. 

70 09 de 
janeiro de 

2001 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 301/2000 
Nº Processo: 230340159~9200021 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 57690711000152 
Contratado: ARTES GRÁFICAS E EDITORA SESIL LTDA 
Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de impressão gráfica de materiais didático-pedagógicos, visando atender 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2000. 
[...] Valor Total: R$ 450.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 301/2000. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 6-E, p. 
31, 09 jan. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/01/2001&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019. 

71 23 de março 
de 2001 

Portaria nº 513, de 
22 de março de 
2001 

Nomeia docentes de universidades públicas e privadas brasileiras para 
“realização das ações dos programas PNLD/2004, PNBE/2001 e PNLD em 
Ação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 513, de 22 de março 
de 2001. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 42, 
n. 58-E, p. 6, 23 mar. 2001. Disponível em:  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/03/2001&jornal=2&pagina=6&totalArquivos=40. Acesso em: 28 
jul. 2019. 

72 06 de junho 
de 2001 

Extrato de 
contrato nº 
18/2001 

“Extrato de contrato nº 18/2001 
Nº Processo: 23034002785200152 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 54956206000119 
Contratado: FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA 
Objeto: Aquisição da revista Nova Escola para o PNBE/2001. 
[...] Valor Total: R$ 2.109.247,20” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 18/2001. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 109-E, 
p. 36, 06 jun. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/06/2001&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019. 

73 09 de julho 
de 2001 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 215/2001 
Nº Processo: 2303.004724200120 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 52643251000198 
Contratado: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 
CIÊNCIA SBPC 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 215/2001. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 131-E, 
p. 28, 09 jul. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/07/2001&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=111. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2001&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2001&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2001&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2001&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2001&jornal=2&pagina=6&totalArquivos=40
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2001&jornal=2&pagina=6&totalArquivos=40
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/06/2001&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/06/2001&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/07/2001&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=111
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/07/2001&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=111
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Objeto: Aquisição da Revista Ciência Hoje das Crianças para o PNBE 
[...] Valor Total: R$ 2.396.149,47” 

74 24 de 
agosto de 

2001 

Portaria nº 1.930, 
de 23 de agosto 
de 2001 

Autorizar a distribuição pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola 
PNBE/2001 de coleções de obras de literatura aos alunos da 4ª série e às 
escolas públicas do ensino fundamental que oferecerem, no exercício de 
2002, salas de aula daquela série. 
 
Participação dos estados e municípios na Comissão Técnica do PNBE 
2001. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.930, de 23 de 
agosto de 2001. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 138, n. 163-E, p. 74, 24 ago. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/08/2001&jornal=1&pagina=74&totalArquivos=176. Acesso em: 
28 jul. 2019. 

75 29 de 
agosto de 

2001 

Portaria nº 1.930, 
de 23 de agosto 
de 2001 

Republicação em função de erro. BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.930, de 23 de 
agosto de 2001. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 138, n. 166-E, p. 421, 29 ago. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/08/2001&jornal=1&pagina=421&totalArquivos=813. Acesso em: 
28 jul. 2019. 

76 31 de 
agosto de 

2001 

Portaria nº 1.960, 
de 30 de agosto 
de 2001 

Instituição de colegiado para colaborar com a Secretaria de Educação 
Fundamental - SEF/MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação -, FNDE na execução do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola/PNBE, no exercício de 2001. 
Composição: representantes por estado + Comissão Técnica. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.960, de 30 de 
agosto de 2001. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 138, n. 168-E, p. 90, 31 ago. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/08/2001&jornal=1&pagina=90&totalArquivos=224. Acesso em: 
28 jul. 2019.  

77 3 de 
setembro de 

2001 

Edital de 
convocação: 
inscrição de 
coleções de obras 
de literatura no 
processo de 
avaliação e 
seleção para o 
Programa 
Nacional 
Biblioteca da 
Escola - 
PNBE/2001 

O Ministério da Educação, por intermédio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE e da Secretaria de Educação 
Fundamental - SEF, faz saber aos titulares de direito autoral que se 
encontram abertas as inscrições no processo de avaliação e seleção de 
coleções de obras de literatura adequadas a alunos de 4ª série do ensino 
fundamental, a serem adquiridas para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola PNBE/2001. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação: inscrição 
de coleções de obras de literatura no processo de avaliação e 
seleção para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2001. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
138, n. 169-E, p. 39, 3 set. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/09/2001&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=153. Acesso em: 
28 jul. 2019.  

78 17 de 
setembro de 

2001 

Extratos de 
contratos 

“CONTRATO Nº 2001/001347 
SIGNATÁRIOS: PNUD-PROJETO BRA/99/004 e Alexei Pimenta Pinheiro 
Rêgo. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços. 
0BJETO: Participar da operacionalização e informatização das etapas de 
execução do PNLD e PNBE, bem como estruturação e manutenção de 
banco de dados. 
VALOR: R$ 900,00 (novecentos reais) mensais” 
 

BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Contrato nº 2001/001347. Diário Oficial da União: seção 3, 
Brasília, DF, ano 138, n. 178, p. 84, 17 set. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/09/2001&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/08/2001&jornal=1&pagina=74&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/08/2001&jornal=1&pagina=74&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/08/2001&jornal=1&pagina=421&totalArquivos=813
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/08/2001&jornal=1&pagina=421&totalArquivos=813
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/08/2001&jornal=1&pagina=90&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/08/2001&jornal=1&pagina=90&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2001&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=153
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2001&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=153
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2001&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2001&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=96
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publicação 
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Assunto Referência 

“CONTRATO Nº 2001 003730 
SIGNATÁRIOS: PNUD-PROJETO BRA/99/004 e Alexei Pimenta Pinheiro 
Rêgo. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços. 
OBJETO: Prestar apoio administrativo aos especialistas e à equipe de 
trabalho, da SEE para o desenvolvimento das etapas de execução do PNLD 
e PNBE. 
VALOR: R$ 900,00 (novecentos reais) mensais.” 

BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Contrato nº 2001 003730. Diário Oficial da União: seção 3, 
Brasília, DF, ano 138, n. 178, p. 87, 17 set. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/09/2001&jornal=3&pagina=87&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

79 24 de 
setembro de 

2001 

Edital “EDITAL - Processo n.º 23034.025360/2001-11 
O Ministério da Educação comunica que o Edital em epígrafe foi retificado, 
tendo por objeto a Convocação para Inscrição de Coleções de Obras de 
literatura no Processo de Avaliação e Seleção para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2001. As alterações estão disponíveis por meio 
da Internet, no endereço: www.fnde.gov.br bem como no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, SBS - Qd. 02 - BI. "F" - Ed. 
Áurea, Brasília-DF na sala 1 401 das 08:00hs ás 12:00 e das 14:00hs às 
17:0011s.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital - Processo n.º 
23034.025360/2001-11. Diário Oficial da União: seção 3, 
Brasília, DF, ano 138, n. 183, p. 31, 24 set. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/09/2001&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

80 25 de 
outubro de 

2001 

Aditivo ao contrato 
n°. 2001/001347 

“ADITIVO AO CONTRATO N°. 2001/001347 TIPO: ALTERAÇÃO NA 
REMUNERAÇÃO SIGNATÁRIOS: PNUD-PROJETO BRA/991004 e Alexei 
Pimenta Pinheiro Rêgo  
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços.  
OBJETO: Participar da operacionalização e informatização das etapas de 
execução do PNLD e PNBE, bem como estruturação e manutenção de 
banco de dados. VALOR: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.” 

BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Aditivo ao contrato n°. 2001/001347. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 138, n. 205, p. 92, 25 out. 2001. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/10/2001&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

81 13 de 
novembro 
de 2001 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
359/2001 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 359/2001 
Nº Processo: 23034028409200198 
Objeto: Prestação de serviço para executar a etapa de triagem que consiste 
em verificar se os livros de literatura inscritos para o PNBE/2001, atendem 
aos critérios estabelecidos no Edital de Convocação. 
[...] Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO EST DE SP SA 
IPT 
Valor: R$ 50.400,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 359/2001. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 138, n. 217, p. 34, 13 nov. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/11/2001&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=138. Acesso em: 
20 set. 2019. 

82 19 de 
novembro 
de 2001 

Portaria nº 2.458, 
de 16 de 
novembro de 2001 

“Art.1° Ampliar a distribuição de coleções de obras de literatura, prevista na 
Portaria n° L930/2001, às escolas públicas do ensino fundamental, 
cadastradas no Censo escolar de 2001, que ofereçam 5ª série, bem como. 
aos alunos nelas matriculados, no exercício de 2002.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.458, de 16 de 
novembro de 2001. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 138, n. 220, p. 19, 19 jul. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/11/2001&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=192. Acesso em: 
28 jul. 2019.  

83 20 de 
novembro 
de 2001 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
363/2001 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 363/2001 
Nº Processo: 23034028409200198 
Objeto: Prestação de serviço para executar a etapa de triagem que consiste 
em verificar se os livros de literatura inscritos para o PNBE/2001 atendem 
aos critérios estabelecidos no Edital de Convocação. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 363/2001. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 138, n. 221, p. 23, 20 nov. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2001&jornal=3&pagina=87&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2001&jornal=3&pagina=87&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2001&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2001&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/10/2001&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/10/2001&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2001&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=138
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2001&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=138
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2001&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2001&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/11/2001&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=86
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[...] Valor: R$ 50.400,00 
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO EST DE SP SA IPT 
Valor: R$ 50.400,00” 

/11/2001&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=86. Acesso em: 20 
set. 2019. 

84 5 de 
dezembro 
de 2001 

Portaria nº 2565, 
de 03 de 
novembro de 2001 

“Determinar que o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE [...] ao 
exercício de 2001, atenderá aos alunos matriculados na 4ª e 5ª séries e às 
escolas públicas que oferecerem, no exercício de 2002, alunado naquelas 
séries”  

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2565, de 03 de 
novembro de 2001. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 138, n. 231, p. 12, 5 dez. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/12/2001&jornal=1&pagina=12&totalArquivos=21. Acesso em: 28 
jul. 2019.  

85 18 de 
dezembro 
de 2001 

Portaria nº 2942, 
de 17 de 
dezembro de 2001 

PORTARIA Nº 2942, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001. 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único incisos 1 e II, da Constituição Federal e 
tendo em vista o disposto nas Portarias n.º 1.930, de 23 de agosto de 2001, 
e n° 2.458. de 16 de novembro de 2001 e 
considerando o direito do educando ao recebimento de material didático, 
conforme preconizado pelo art. 208, inciso VII, da Constituição Federal, 
considerando os propósitos de universalização e melhoria do ensino 
fundamental, emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 
considerando o conjunto das proposições comidas no Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, implantado pelo 
Ministério da Educação; 
considerando a importância de apoiar, material e tecnicamente, os 
programas de capacitação para docentes que atuam no ensino 
fundamental, prevista na Portaria Ministerial nº 584, de 28 de abril de 1997, 
que instituiu o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, resolve 
Art. 1º Ampliar a• distribuição de coleções de obras de literatura. prevista 
na Portaria n.° 1.930/2001, para quatro acervos de cada coleção, às escolas 
públicas do ensino fundamental cadastradas no Censo Escolar de 20111, 
que ofereçam 4ª e 5ª séries. 
Art. 2º Determinar que, no exercício de 2002, as escolas de ensino 
fundamental, de 5ª a 8ª séries, das redes públicas federal, estadual, do 
Distrito Federal e municipal participantes do Programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores - PROFA sejam providas de Atlas Geográfico 
Escolar 
Art. 3° Estabelecer que o Programa de que trata o Art. 2º desta Portaria é 
formulado pela Secretaria de Educação Fundamental, que tem como 
objetivo orientar e propiciar ao professor o desenvolvimento qualificado de 
suas competências profissionais na alfabetização de crianças, jovens e 
adultos, 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO RENAID SOUZA” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2942, de 17 de 
dezembro de 2001. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 138, n. 240, p. 28-29, 18 dez. 2001. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2001&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/11/2001&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=86
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2001&jornal=1&pagina=12&totalArquivos=21
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2001&jornal=1&pagina=12&totalArquivos=21
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2001&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2001&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=128
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86 03 de 
janeiro de 

2002 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 388/2001 
Nº Processo: 23034029907200158 
Objeto: Aquisição de coleções de literatura para serem distribuídos às 
escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental em todo 
País, em atendimento ao Programa Nacional Biblioteca na escola - 
PNBE/2001. 
[...] Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA 
Valor: R$ 7.107.793,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 389/2001 
Nº Processo: 23034029915200102 
Objeto: Aquisição de coleções de literatura para serem distribuídas as 
escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental em todo o 
País, em atendimento ao Programa Nacional do Biblioteca da Escola - 
PNBE/2001. 
[...] Contratada: EDITORA OBJETIVA LTDA 
Valor: R$ 7.128.100,98” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 390/2001 
Nº Processo: 23034029905200169 
Objeto: Aquisição de coleções de literatura para serem distribuídas as 
escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental em todo 
País, em atendimento ao Programa Nacional Biblioteca na Escola - 
PNBE/2001. 
[...] Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANÔNIMA 
Valor: R$ 7.107.793,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 391/2001 
Nº Processo: 23034029909200147 
Objeto: Aquisição de coleções de literatura para serem distribuídas as 
escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental em todo o 
País, em atendimento ao Programa Nacional Biblioteca na Escola - 
PNBE/2001 
[...] Contratada: EDITORA MODERNA LTDA 
Valor: R$ 7.107.793,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 392/2001 
Nº Processo: 23034029913200113 
Objeto: Aquisição de coleções de literatura para serem distribuídas as 
escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental em todo o 
País, em atendimento ao Programa Nacional Biblioteca na Escola - 
PNBE/2001 
[...] Contratada: EDITORA ÁTICA LTDA. 
Valor: R$ 6.823.481,28” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, 
n. 2, p. 31-32, 03 jan. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/01/2002&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2002&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2002&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=80
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87 09 de 
janeiro de 

2002 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2002 
Nº Processo: 23034029905200169 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 33324484000183 
Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANÔNIMA 
Objeto: Aquisição de 2.030.798 unidades de obras literárias para serem 
distribuídas as escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino 
Fundamental em todo País, em atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca na Escola - PNBE/2001. 
[...] Valor Total: R$ 7.107.793,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2002 
Nº Processo: 23034029907200158 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 55789390000112 
Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA 
Objeto: Aquisição de 2.030.798 unidades obras literárias para serem 
distribuídos às escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino 
Fundamental em todo País, em atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca na Escola - PNBE/2001. 
[...] Valor Total: R$ 7.107.793,00” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2002 
Nº Processo: 23034029915200102 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 32106536000182 
Contratado: EDITORA OBJETIVA LTDA 
Objeto: Aquisição de 2.030.798 unidades de obras literárias para serem 
distribuídas as escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino 
Fundamental em todo o País, em atendimento do Programa Nacional 
Biblioteca na Escolas - PNBE/2001. 
[...] Valor Total: R$ 7.128.100,98” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2002 
Nº Processo: 23034029913200113 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 61259958000196 
Contratado: EDITORA ÁTICA LTDA. 
Objeto: Aquisição de 2.030.798 unidades de obras literárias para serem 
distribuídas as escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 6, p. 51, 09 
jan. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/01/2002&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2002&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2002&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=152
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Fundamental em todo o País, em atendimento ao Programa nacional 
Biblioteca na Escola - PNBE/2001. 
[...] Valor Total: R$ 6.823.481,28” 

88 10 de 
janeiro de 

2002 

Extrato de 
contrato nº 
12/2002 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2002 
Nº Processo: 23034029909200147 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 62136304000138 
Contratado: EDITORA MODERNA LTDA 
Objeto: Aquisição de 2.030.798 unidades de obras literárias para serem 
distribuídas as escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries do Ensino 
Fundamental em todo o País, em atendimento ao Programa nacional 
Biblioteca na Escola - PNBE/2001 
[...] Valor Total: R$ 7.107.793,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 12/2002. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 7, p. 
49, 10 jan. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/01/2002&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019. 

89 11 de 
janeiro de 

2002 

Extrato de 
contrato nº 
361/2001 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 361/2001 
Nº Processo: 23034029911200116 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 61186490000157 
Contratado: EDITORA FTD S A 
Objeto: Aquisição de 2.030.798 unidades de Obras literárias para serem 
distribuídas as escolas e aos alunos de 4ª e 5ª séries das escolas públicas 
de Ensino Fundamental de todo o País, em atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2001 
[...] Valor Total: R$ 7.107.793,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 361/2001. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 
107, 11 jan. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/01/2002&jornal=3&pagina=107&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019. 

90 07 de 
fevereiro de 

2002 

Contrato nº: 
2001/005687 

“CONTRATO Nº: 2001/005687 
SIGNATÁRIOS: PNUD-PROJETO BRA/99/004 e Antônio Augusto 
Gomes Batista  
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços 
OBJETO: Subsidiar a SEF no planejamento da execução do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2001; Realizar um levantamento da 
base de dados do PNLD 2002 e uma análise dos dados nas áreas de 
Alfabetização, Ciências e Matemática 
VALOR: R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais) totais.” 

BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Contrato nº: 2001/005687. Diário Oficial da União: seção 3, 
Brasília, DF, ano 139, n. 27, p. 91, 07 fev. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/02/2002&jornal=3&pagina=91&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019. 

91 04 de abril 
de 2002 

Portaria nº 44, de 
1º de abril de 2002 

“PORTARIA Nº 44, DE 1º DE ABRIL DE 2002 
A SECRETÁRIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 90, VII e IX, do Regimento Interno do FNDE, aprovado 
pela Portaria MEC nº 1.627, de 3 de novembro de 1999, e 
CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de algumas 
atribuições da Secretária-Executiva do FNDE; CONSIDERANDO a 
necessidade de normatizar os procedimentos técnicos e administrativos da 
firmatura dos contratos administrativos que têm como parte esta Autarquia 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 44, de 1º de abril de 
2002. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 43, n. 
64, p. 10, 04 abr. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/04/2002&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=24. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2002&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2002&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2002&jornal=3&pagina=107&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2002&jornal=3&pagina=107&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/02/2002&jornal=3&pagina=91&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/02/2002&jornal=3&pagina=91&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2002&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=24
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2002&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=24
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Federal; CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um fluxo 
operacional mais adequado e dar maior agilidade ao processo decisório que 
envolve a firmatura de contratos pelo FNDE; resolve : 
Art. 1º Delegar competência ao titular da Diretoria de Administração e 
Produção - DIRAD, para, em caráter indelegável, representar o FNDE nos 
contratos administrativos que têm como objeto: I - obras e serviços de 
engenharia, até o valor estimado para contratação na modalidade de 
licitação de tomada de preços, bem como nos contratos dessa mesma 
natureza efetuados com dispensa ou inexigibilidade de licitação, até esse 
mesmo limite de valor; 
II - compras e serviços não referidos no inciso anterior, até o valor estimado 
para contratação na modalidade de licitação de tomada de preços, bem 
como nos contratos dessa mesma natureza efetuados com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, até esse mesmo limite de valor; 
III - obras e serviços de engenharia, compras e outros serviços não referidos 
no inciso I, até o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais), para contratação na modalidade de licitação de pregão, bem como 
nos contratos dessa mesma natureza efetuados com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, até esse mesmo limite de valor; 
IV - compras e serviços para a execução do Programa Nacional do Livro 
Didático, Programa Nacional Biblioteca da Escola e do Fomento a Projetos 
Especiais para Oferta de Ensino Fundamental à Jovens e Adultos, incluindo 
aquisição, controle de qualidade e distribuição, até o valor de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), independentemente da modalidade 
de licitação, bem como para os casos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 
Art. 2º A representação do FNDE de que trata o artigo anterior desta 
Portaria abrangerá a assinatura, bem como a ordenação de despesas dos 
respectivos contratos. 
Art.3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
MÔNICA MESSENBERG GUIMARÃES” 

92 25 de abril 
de 2002 

Edital de 
convocação 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
INSCRIÇÃO DE COLEÇÕES DE OBRAS DE LITERATURA NO 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA 
NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE/2002. 
Processo nº: 23034-023190/2002-11 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Fundamental - SEF e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
- FNDE, faz saber aos titulares de direito autoral que se encontram abertas 
as inscrições no processo de avaliação e seleção de coleções de obras de 
literatura adequadas a alunos de 4a série do ensino fundamental, a serem 
adquiridas para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2002. 
1. DO OBJETO 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 79, p. 37, 25 
abr. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/04/2002&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/04/2002&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/04/2002&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=132
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O Processo de Avaliação e Seleção para o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2002 tem por objeto a avaliação e seleção de oito 
coleções, que serão intituladas “Literatura em Minha Casa”, adequadas a 
alunos de 4ª série, e que deverão ser compostas de cinco volumes de 
literatura, sendo: uma obra de poesia brasileira ou antologia poética 
brasileira; uma obra de conto brasileiro ou antologia 
de contos brasileiros; uma novela brasileira; uma obra clássica da literatura 
universal, traduzida ou adaptada; uma peça teatral brasileira ou obra ou 
antologia de textos de tradição popular brasileira, observadas condições e 
especificações constantes deste edital e seus anexos. 
2. DOS PRAZOS 
As etapas de cadastramento, pré-inscrição e inscrição no PNBE/2002 serão 
realizadas nos seguintes prazos:  
Cadastramento de Titulares de Direito Autoral 
Período: da data de publicação deste Edital até às 18h do dia 22/05/2002. 
Pré-inscrição 
Período: da data de publicação deste Edital até às 18h do dia 24/05/2002. 
Inscrição 
Entrega das Coleções 
Período: de 03 a 07/06/2002, no horário das 8h às 17h. 
3. DA RETIRADA 
Cópias do Edital poderão ser retiradas pelos interessados, no FNDE, no 
endereço abaixo indicado, ou por meio da internet, no endereço 
www.fnde.gov.br.  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Gerência do Programa Nacional do Livro 
Setor Bancário Sul, Quadra 2 - Bloco “F” - Edifício Áurea - Sala 1401 
CEP: 70070-929 - Brasília/DF 
Telefones: (61) 212-4919 212-4915 
24 de abril de 2002 
MONICA MESSENBERG GUIMARÃES 
Secretária Executiva do FNDE” 

93 02 de maio 
de 2002 

Edital nº 1, de 30 
de abril de 2002 

“EDITAL Nº 1, DE 30 DE ABRIL DE 2002 - CONCURSO PÚBLICO DE 
FOTOGRAFIA ‘SOB O FOCO DA EDUCAÇÃO’ [...] 
4. DO CONTEÚDO DO TRABALHO: 
4.1- As fotografias deverão obedecer às seguintes orientações: 
[...] c) Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) – O Programa tem 
como objetivo distribuir livros de literatura infanto-juvenil aos alunos e às 
escolas de Ensino Fundamental da rede pública. São sugestões 
fotográficas imagens de alunos e professores em biblioteca, lendo ou 
procurando livros nas estantes; flagrante de leitura de obras, principalmente 
em relação à literatura brasileira; e imagem de estudantes pesquisando em 
material de referência como enciclopédias e dicionários nas bibliotecas das 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital nº 1, de 30 de abril de 
2002. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 
83, p. 27, 02 maio 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/05/2002&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=102. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/05/2002&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/05/2002&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=102
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escolas públicas do Ensino Fundamental, ou dar destaque ao selo na capa 
do livro com o texto ‘MEC FNDE, Biblioteca da Escola, distribuição gratuita’” 

94 16 de maio 
de 2002 

Portaria nº 1440, 
de 15 de maio de 
2002 

“O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, resolve 
Nº 1440 - Art. 1º Instituir Comissão Técnica com a atribuição de estabelecer 
critérios de avaliação e de seleção das coleções de obras de literatura a 
serem distribuídas a alunos de 4ª série da educação fundamental e a suas 
escolas, por meio do Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE/2002. 
Art. 2º Designar, para compor a Comissão de que trata o artigo anterior, os 
seguintes membros: 
a)Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação - 
CONSED: Miriam Schlickmann 
b)Presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação - 
UNDIME: Adeum Hilário Sauer 
c)Representante da Associação de Leitura do Brasil - ALB: Luiz Percival 
Leme Brito 
d)Representante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ: 
Elizabeth D'Angelo Serra 
e)Técnicos especialistas na área de leitura, literatura e educação: 
Antônio Augusto Gomes Batista 
Maria da Glória Bordini 
Maria José Martins de Nóbrega 
Robert Langlady Lira Rosas 
Vera Maria Tietzmann Silva 
Andréa Kluge Pereira 
Art. 3º Os trabalhos da Comissão serão presididos pelo titular da Secretaria 
de Educação Fundamental e coordenados pela Coordenação Geral do 
Ensino Fundamental - COMDIPE.  
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do titular de que trata este 
artigo, seu substituto legal o representará.  
Art. 4º Os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão obedecerão às 
normas e orientações estabelecidas pelos instrumentos legais que regem o 
PNBE em seu exercício em 2002. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1440, de 15 de maio 
de 2002. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 43, 
n. 93, p. 5, 16 maio 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/05/2002&jornal=2&pagina=5&totalArquivos=40. Acesso em: 20 
set. 2019. 

95 17 de maio 
de 2002 

Portaria nº 1.492, 
de 16 de maio de 
2002 

“PORTARIA Nº 1.492, DE 16 DE MAIO DE 2002 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, resolve 
Art. 1º Instituir Colegiado com a atribuição de colaborar com a Secretaria de 
Educação Fundamental - SEF/MEC e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE na execução do Programa Nacional 
Biblioteca na Escola/PNBE, no exercício de 2002. 
Parágrafo único. Será atribuição do Colegiado realizar a avaliação e 
seleção das coleções de obras de literatura a serem adquiridas pelo PNBE 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.492, de 16 de 
maio de 2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 139, n. 94, p. 10, 17 maio 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/05/2002&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2002&jornal=2&pagina=5&totalArquivos=40
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2002&jornal=2&pagina=5&totalArquivos=40
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/05/2002&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/05/2002&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=112
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2002, com base nos critérios estabelecidos e divulgados em edital 
específico. 
Art. 2º Designar para compor o Colegiado de que trata o artigo anterior: 
a)um representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação - 
CONSED, por Estado; 
b)um representante da União Nacional de Dirigentes Municipais de 
Educação - UNDIME, por Estado; 
c)os membros da Comissão Técnica instituída pela Portaria no 1440 de 15 
de maio de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 16 de maio de 
2002, Seção 2, página 5; 
d)08 (oito) representantes do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - 
PROLER. 
Art. 3º Os trabalhos do Colegiado serão presididos pelo titular da Secretaria 
de Educação Fundamental e coordenados pela Coordenação Geral do 
Ensino Fundamental - COMDIPE. 
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do titular de que trata este 
artigo, seu substituto legal o representará. 
Art. 4º Os trabalhos a serem desenvolvidos pelo Colegiado obedecerão às 
normas e orientações estabelecidas pelos instrumentos legais que regem o 
PNBE em seu exercício em 2002. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO RENATO SOUZA” 

96 21 de maio 
de 2002 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
221/2002 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 221/2002 
Nº Processo: 23034001988200211 
Objeto: Aquisição da revista Nova Escola para o PNBE 2002. 
[...] Contratada: FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA 
Valor: R$ 2.363.782,40” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 221/2002. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 139, n. 96, p. 22, 21 maio 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/05/2002&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=108. Acesso em: 
20 set. 2019. 

97 23 de maio 
de 2002 

Retificação “RETIFICAÇÃO 
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 221/2002 publicada no D.O. de 
21/05/2002, Seção 3, Pág. 22, 
Onde se lê: Aquisição da revista Nova Escola para o PNBE 2002. 
Leia-se: Aquisição da revista Nova Escola.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Retificação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 98, p. 22, 23 maio 2002. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/05/2002&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019. 

98 05 de junho 
de 2002 

Portaria nº 75, de 
23 de maio de 
2002 

“Art. 1º Delegar competência ao titular da Diretoria de Administração e 
Produção - DIRAD, para, em caráter indelegável, ordenar despesas e 
representar o FNDE nos contratos administrativos que têm como objeto: 
[...] IV - compras e serviços para a execução do Programa Nacional do Livro 
Didático, do Programa Nacional Biblioteca da Escola e do Fomento a 
Projetos Especiais para Oferta de Ensino Fundamental à Jovens e Adultos, 
incluindo aquisição, controle de qualidade e distribuição, até o valor de R$ 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 75, de 23 de maio de 
2002. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 43, n. 
106, p. 11, 05 jun. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/06/2002&jornal=2&pagina=11&totalArquivos=40. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2002&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2002&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/05/2002&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/05/2002&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/06/2002&jornal=2&pagina=11&totalArquivos=40
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/06/2002&jornal=2&pagina=11&totalArquivos=40
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20.000.000,00 (vinte milhões de reais), independentemente da modalidade 
de licitação, bem como para os casos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação.” 

99 11 de junho 
de 2002 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
225/2002 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 225/2002 
Nº Processo: 23034023416200284 
Objeto: Prestação de serviços para executar a etapa de triagem que 
consiste em verificar se os livros de literatura inscritos para o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE / 2002, atendem aos critérios 
estabelecidos no Edital de Convocação. 
[...] Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO EST DE SP SA 
IPT 
Valor: R$ 91.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 225/2002. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 139, n. 110, p. 27, 11 jun. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/06/2002&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=108. Acesso em: 
20 set. 2019. 

100 05 de julho 
de 2002 

Extrato de 
contrato nº 
209/2002 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2002 
Nº Processo: 23034023416200284 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CNPJ Contratado: 60633674000155 
Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO EST DE SP SA IPT 
Objeto: Prestação de serviços para executar a etapa de Triagem dos livros 
de literatura inscritos para o PNBE/2002, em conformidade aos critérios 
estabelecidos no Edital de convocação. 
[...] Valor Total: R$ 91.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 209/2002. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 128, 
p. 44, 05 jul. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/07/2002&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019. 

101 08 de julho 
de 2002 

Relatório de 
Auditoria 
Operacional do 
FNDE 

“Natureza: Relatório de Auditoria Operacional 
Órgão/Entidade: Secretaria de Educação Fundamental – SEF e Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE Responsáveis: Iara 
Glória Areias Prado (Secretária da SEF) e Mônica Messenberg (Secretária-
Executiva do FNDE) 
Ementa: Relatório de Auditoria Operacional. Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE. Inexistência de interação com outros programas 
federais. Pouca articulação dos níveis federal, estadual e municipal de 
governo na política de educação para utilização de livros paradidáticos. 
Reduzidas condições operacionais de algumas escolas para lidar com os 
acervos. Falta de capacitação dos professores. 
Deficiência no monitoramento do programa. Recomendações e 
determinações. Juntada às contas.” 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. [Relatório de Auditoria 
Operacional do FNDE]. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 139, n. 129, p. 172-185, 08 jul. 2002. Disponível 
em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/07/2002&jornal=1&pagina=172&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019. 

102 06 de 
agosto de 

2002 

Portaria nº 2.250, 
de 5 de agosto de 
2002 

“PORTARIA Nº 2.250, DE 5 DE AGOSTO DE 2002 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Determinar que no exercício de 2002 o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola PNBE, instituído pela Portaria nº 584, de 28/04/1997, atenderá 
aos alunos matriculados na 4ª série e às escolas públicas, devidamente 
cadastradas por meio do Censo Escolar/2002, que oferecerem, no exercício 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.250, de 5 de 
agosto de 2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 139, n. 150, p. 544, 06 ago. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/08/2002&jornal=1&pagina=544&totalArquivos=604. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2002&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2002&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/07/2002&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/07/2002&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2002&jornal=1&pagina=172&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2002&jornal=1&pagina=172&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2002&jornal=1&pagina=544&totalArquivos=604
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2002&jornal=1&pagina=544&totalArquivos=604
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de 2003, matrícula naquela série, de acordo com critérios estabelecidos 
pela Comissão Técnica, instituída pela Portaria nº 1.440, de 15/05/2002. 
Art. 2º O atendimento de que trata o Art. 1º desta Portaria será realizado 
mediante a distribuição de coleções de obras de literatura compostas de 5 
volumes, selecionadas pelo Colegiado instituído pela Portaria nº 1.492, de 
16/05/2002 e aprovadas pela Secretaria de Educação Fundamental/MEC, 
conforme relação anexa a esta Portaria. 
Art. 3º A execução do PNBE, inclusive aquisição e distribuição das 
coleções, ficará a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

103 16 de 
agosto de 

2002 

Comunicações da 
presidência do 
Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) 

“COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
O Presidente, Ministro Humberto Guimarães Souto fez em Plenário as 
seguintes comunicações: 
[...] 3ª) AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL 
BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 
‘Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral, Comunico a Vossas 
Excelências que estou disponibilizando o quinto volume da série Sumários 
Executivos sob o título 'Avaliação do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE', idealizada para divulgar aos membros do Congresso 
Nacional, aos Tribunais de Contas, às instituições de ensino superior e a 
outras autoridades as principais informações sobre o resultado das 
auditorias de programas sociais realizadas pelo TCU.’” 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. [Comunicações da 
presidência do Tribunal de Contas da União (TCU)]. Diário 
Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 158, p. 83, 
16 ago. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/08/2002&jornal=1&pagina=83&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 

104 22 de 
agosto de 

2002 

Portaria nº 2.356, 
de 21 de agosto 
de 2002 

“O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: 
Nº 2356 - Art. 1º Instituir Grupo de Coordenação com a atribuição de 
estabelecer a integração das ações do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE, com os outros programas afins. 
Art. 2º Designar, para compor o Grupo de que trata o artigo anterior, os 
seguintes membros: MARIA AMÁBILE MANSUTTI, Representante do 
Programa Parâmetros em Ação; FERNANDO FERREIRA PIZZA, 
Representante do FUNDESCOLA - Programa Escola Ativa; TÂNIA MARIA 
MAIA MAGALHÃES CASTRO, Representante da TV Escola - Pró-
Formação; NABIHA GEBRIM e REGINALDO GUSMÃO DE 
ALBUQUERQUE, Representantes do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) e Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e LÍVIA 
COELHO BARRETO, Representante do Programa Acorda, Brasil. 
Art. 3º Os trabalhos do Grupo serão presididos pelo titular da Secretaria de 
Educação Fundamental e coordenados pela Coordenação Geral do Ensino 
Fundamental - COMDIPE. 
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do titular de que trata este 
artigo, seu substituto legal o representará. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.356, de 21 de 
agosto de 2002. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, 
ano 43, n. 162, p. 18, 22 ago. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/08/2002&jornal=2&pagina=18&totalArquivos=44. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2002&jornal=1&pagina=83&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2002&jornal=1&pagina=83&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2002&jornal=2&pagina=18&totalArquivos=44
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2002&jornal=2&pagina=18&totalArquivos=44
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105 04 de 
setembro de 

2002 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
263/2002 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 263/2002 
Nº Processo: 23034004104200271 
Objeto: Prestação pela ECT ao FNDE, dos serviços relativos ao 
recebimento e/ou coleta, transporte, distribuição e comprovação das 
entregas em âmbito nacional, das encomendas relativas ao Programa 
Nacional Biblioteca na Escola – PNBE e das encomendas relativas ao 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. 
[...] Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
Valor: R$ 32.784.500,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 263/2002. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 139, n. 171, p. 30-31, 04 set. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/09/2002&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=108. Acesso em: 
20 set. 2019. 

106 09 de 
setembro de 

2002 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 268/2002 
Nº Processo: 23034030106200216 
Objeto: Aquisição de coleções do Obras Literárias destinadas aos alunos 
de 4ª série das escolas públicas do ensino fundamental, para atendimento 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Contratada: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA 
Valor: R$ 2.081.934,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 269/2002 
Nº Processo: 23034030108200213 
Objeto: Aquisição de coleções de Obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas do Ensino Fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Contratada: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVIÇOS DE 
IMPRENSA SA 
Valor: R$ 2.081.934,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 270/2002 
Nº Processo: 23034030102200238 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Contratada: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 
Valor: R$ 2.081.934,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 271/2002 
Nº Processo: 23034030096200219 
Objeto: Aquisição de coleções de Obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas do ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANÔNIMA 
Valor: R$ 2.081.934,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 272/2002 
Nº Processo: 23034030098200216 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, 
n. 174, p. 32, 09 set. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/09/2002&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/09/2002&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/09/2002&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=108
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2002&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2002&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=104
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Objeto: Aquisição de coleções de Obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas do ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Contratada: EDITORA ÁTICA LTDA. 
Valor: R$ 2.081.934,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 273/2002 
Nº Processo: 23034030110200284 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2002. 
[...] Contratada: EDITORA OBJETIVA LTDA 
Valor: R$ 2.081.934,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 274/2002 
Nº Processo: 23034030100200249 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas do ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Contratada: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA 
Valor: R$ 2.081.934,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 275/2002 
Nº Processo: 23034030104200227 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas do ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2002 
[...] Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA 
Valor: R$ 1.997.602,88” 

107 13 de 
setembro de 

2002 

Portaria 
interministerial nº 
2570, de 6 de 
setembro de 2002 

“PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2570, DE 6 DE SETEMBRO DE 2002 
O Ministro de Estado da Educação e a Ministra de Estado Chefe da 
Controladoria-Geral da União, no uso das atribuições legais que lhes são 
conferidas e, 
Considerando que o Tribunal de Contas da União proferiu a Decisão no 
660/2002/TCU, de 19.06.2002, em face do Relatório de Auditoria 
Operacional realizada com o intuito de verificar como o Programa Nacional 
Biblioteca na Escola-PNBE, pode ter seus objetivos atendimentos de forma 
mais efetiva, por meio de uma melhor utilização dos acervos distribuídos. 
Considerando a recomendação contida no subitem 8.4 da referida decisão, 
de indicar um grupo de contato de auditoria, com participação de servidores 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, Secretaria de 
Educação Fundamental-SEF e da Secretaria Federal de Controle Interno-
SFC, resolvem 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria interministerial nº 2570, 
de 6 de setembro de 2002. Diário Oficial da União: seção 2, 
Brasília, DF, ano 43, n. 178, p. 5, 13 set. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/09/2002&jornal=2&pagina=5&totalArquivos=32. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2002&jornal=2&pagina=5&totalArquivos=32
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2002&jornal=2&pagina=5&totalArquivos=32
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Art. 1º Constituir Grupo de contato de auditoria, que atuará como canal de 
comunicação com o Tribunal de Contas da União-TCU, com o objetivo de 
facilitar o acompanhamento da implementação das recomendações do 
TCU, a evolução dos indicadores de desempenho do PNBE e o atingimento 
das respectivas metas. 
Art. 2º O Grupo será composto pelos seguintes membros: 
-Reginaldo Gusmão de Albuquerque - FNDE 
-Nabiha Gebrim - SEF/MEC 
-Iolanda Maria Santana de Andrade Raslan - SFC/CGU/PR; 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO RENATO SOUZA 
ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES” 

108 17 de 
setembro de 

2002 

Extrato de 
contrato nº 
253/2002 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 253/2002 
Nº Processo: 23034030096200219.  
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. 
CNPJ Contratado: 33324484000183.  
Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANÔNIMA.  
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinados aos alunos de 
4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002.  
[...] Valor Total: R$2.081.934,40” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 253/2002. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 180, 
p. 12, 17 set. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/09/2002&jornal=3&pagina=12&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019. 

109 19 de 
setembro de 

2002 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 254/2002 
Nº Processo: 23034030104200227.  
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO.  
CNPJ Contratado: 55789390000112.  
Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA. 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª séries das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Valor Total: R$1.997.602,88.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 255/2002 
Nº Processo: 23034030110200284.  
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO.  
CNPJ Contratado: 32106536000182.  
Contratado: EDITORA OBJETIVA LTDA. 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Valor Total: R$2.081.934,40.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 182, p. 51-
52, 19 set. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/09/2002&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2002&jornal=3&pagina=12&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2002&jornal=3&pagina=12&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/09/2002&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/09/2002&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=120
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 256/2002 
Nº Processo: 23034030106200216.  
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO.  
CNPJ Contratado: 43641133000150.  
Contratado: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA.  
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002.  
[...] Valor Total: R$2.081.934,40.” 

110 23 de 
setembro de 

2002 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 258/2002 
Nº Processo: 23034030102200238.  
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO.  
CNPJ Contratado: 43825736000101.  
Contratado: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002.  
[...] Valor Total: R$2.081.934,40. 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 259/2002 
Nº Processo: 23034030100200249.  
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO.  
CNPJ Contratado: 61353579000160.  
Contratado: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA.  
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos de 
4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola- PNBE/2002.  
[...] Valor Total: R$2.081.934,40.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 184, p. 21, 
23 set. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/09/2002&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

111 24 de 
setembro de 

2002 

Extrato de 
contrato nº 
264/2002 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2002 
Nº Processo: 23034030108200213.  
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO.  
CNPJ Contratado: 33495771000156.  
Contratado: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVIÇOS DE IMPRENSA S 
A. Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias destinadas aos alunos 
de 4ª série das escolas públicas de ensino fundamental, para atendimento 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2002. 
[...] Valor Total: R$2.081.934,40.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 264/2002. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 185, 
p. 28, 24 set. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/09/2002&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/2002&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/2002&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2002&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2002&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=100


157 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

112 10 de 
outubro de 

2002 

Resultado do 
julgamento – 
Pregão nº 7/2002 

“RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO Nº 7/2002 
A ECT/DR/RS torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 7/2002, 
cujo objeto é a contratação de serviço de transporte para o programa 
PNLD/PNBE 2003. Empresas vencedoras e seus respectivos valores de 
diária: Transportes Stelmach Ltda., item 1-R$1.279,00 e item 2-R$596,00; 
Estrela Transportes e Comércio Ltda., 
item 3-R$516,00 e item 8-R$672,00; Mercopampa Dist. Produtos 
Alimentícios Ltda., item 4-R$ 450,00; item 5-R$350,00; item 6-R$628,00; 
item 7-R$456,00 e item 9-R$780,00. 
ROMEU BANIAS 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Resultado do julgamento 
– Pregão nº 7/2002. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 139, n. 197, p. 52, 10 out. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/10/2002&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

113 14 de 
novembro 
de 2002 

Resolução nº 59, 
de 12 de 
novembro de 2002 

“RESOLUÇÃO Nº 59, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2002 
Aprova a assistência financeira suplementar a projeto educacional, no 
âmbito do Ensino Fundamental, para o exercício de 2002. 
[...] O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO 
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 15, do Anexo I, do 
Decreto n.º 3.034, de 27 de abril de 1999, e os arts. 3º e 6º do Anexo da 
Resolução/CD/FNDE nº 49, de 21 de novembro de 2001, e 
Considerando a importância do apoio do Ministério da Educação, por 
intermédio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, à atuação 
das Organizações Não-Governamentais na promoção da formação de 
cidadãos conscientes e participantes; 
Considerando a implementação de ações relativas à questão da leitura e à 
democratização do acesso à informação na escola, fornecendo a 
professores e alunos obras variadas necessárias à formação de leitores e 
aprendizagens diversificadas; 
Considerando a necessidade de conscientização dos alunos da rede 
pública do ensino fundamental e suas respectivas famílias, ao estímulo da 
leitura através dos livros de literatura que integram o Programa Nacional 
Biblioteca na Escola - PNBE; 
Considerando a necessidade de disseminar conhecimentos junto ao corpo 
docente das escolas da rede pública do ensino fundamental, possibilitando 
que a leitura transforme-se em valor no mundo das crianças e adultos que 
tiveram pouco ou nenhum acesso à variedade de gêneros literários que 
circulam na sociedade; 
Considerando, ainda, que a leitura consiste em uma atividade complexa que 
ultrapassa a simples decodificação de letras e palavras, resolve “ad 
referendum”: 
Art. 1º Aprovar a parceria com a Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil, no âmbito da Educação Fundamental, propiciando a assistência 
financeira para a elaboração de Cartilha que orientará as práticas da 
literatura compartilhada, à promoção de eventos de incentivo à leitura e ao 
acesso democrático à informação e, inclusive, quanto aos procedimentos 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 59, de 12 de 
novembro de 2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 139, n. 221, p. 36, 14 nov. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/11/2002&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/10/2002&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/10/2002&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2002&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2002&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=184
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de conservação dos acervos dos livros de literatura que integram o 
Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE. 
Parágrafo Único. A título de contrapartida, a entidade participará do projeto 
com um valor mínimo de 1% (um por cento) do mesmo, ou em bens ou 
serviços economicamente mensuráveis, conforme prerrogativa 
estabelecida no inciso IV, § 1º, do Art. 34, da Lei n.º 10.266, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO, de 24.07.2001. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO RENATO SOUZA” 

114 29 de 
novembro 
de 2002 

Extrato de 
contrato nº 
294/2002 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 294/2002 
Nº Processo: 23034004101200271. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.  
CNPJ Contratado: 34028316000103.  
Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
Objeto: A prestação, pela ECT ao FNDE, dos serviços relativos ao 
recebimento e/ou coleta, transporte, distribuição e comprovação das 
entregas, em âmbito nacional, das encomendas relativas ao Programa 
Nacional Biblioteca na Escola - PNBE e das encomendas relativas ao 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD.  
[...] Valor Total: R$32.784.500,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 294/2002. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 231, 
p. 25, 29 nov. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/11/2002&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019. 

115 11 de 
dezembro 
de 2002 

Extrato de 
convênio nº 
7/2002 

“EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 7/2002 
Nº Processo: 230340343350218.  
CNPJ Convenente: 00378257000181 
Convenente: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO.  
CNPJ CONVENENTE: 33996604000199. 
Convenente: FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL. 
Objeto: Mútua cooperação técnica e financeira visando à elaboração e 
apresentação da arte final da cartilha, com o intuito de subsidiar a prática 
pedagógica e orientar as escolas, professores e demais órgãos da área 
educacional quanto à forma de utilização e conservação das coleções 
relativas ao PNBE/2001 e 2002. Fundamento Legal: Decreto nº 93.872/86, 
IN 01/97 -STN/MF, Resolução nº 59/02-CD/FNDE e, no que couber, Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores Vigência: 06/12/2002 a 05/01/2003. 
Valor Total: R$10.908,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de convênio nº 7/2002. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 139, n. 239, 
p. 29, 11 dez. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2002&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019. 

116 19 de 
dezembro 
de 2002 

Resolução nº 5, 
de 16 de 
dezembro de 2002 

“RESOLUÇÃO Nº 5, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002 
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, no uso de suas atribuições, 
e CONSIDERANDO a necessidade de normatização e disciplinamento dos 
procedimentos de aquisição de bens e serviços; CONSIDERANDO a 
necessidade de definir as responsabilidades e competências da área 
nestes procedimentos, resolve: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 5, de 16 de 
dezembro de 2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 139, n. 245, p. 15-16, 19 dez. 2002. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/12/2002&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=336. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2002&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2002&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2002&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2002&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2002&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=336
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2002&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=336


159 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Art. 1º - Aprovar o Regulamento que disciplina os procedimentos a serem 
adotados para a aquisição de bens e serviços relacionados com as 
Gerências do Livro. 
Art. 2º - Os procedimentos previstos serão adotados tanto para as 
aquisições realizadas mediante licitação, como por inexigibilidade ou 
dispensa, e deverão ser observados por todas as áreas ligadas às 
Gerências do Livro. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
VINICIUS DE LARA 
[...] ANEXO II 
[...] MODELOS DE ENCAMINHAMENTO 
1 - AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 
a. aquisição de livros, por inexigibilidade de licitação, com base no caput do 
artigo 25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ou aquisição de 
periódicos, por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25, inciso I 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. (PNLD, PNBE e periódicos) 
[...] 2. SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA 
a. Solicitação de pagamento da despesa referente aos processos de 
aquisição de bens e serviços por inexigibilidade de licitação, com base no 
Art. 25 da lei n.º 8.666/93 e modificações posteriores (PNLD e PNBE)” 

117 14 de abril 
de 2003 

Resolução nº 8, 
de 8 de abril de 
2003 

“RESOLUÇÃO Nº 8, DE 8 DE ABRIL DE 2003 
Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 
O PRESIDENTE-SUBSTITUTO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.12º, do 
Capítulo IV, do Anexo I do Decreto n.º 4.626, de 21 de março de 2003, e os 
arts. 3º e 6º do anexo da Resolução CD/FNDE n.º 49, de 21 de novembro 
de 2001, e  
CONSIDERANDO 
o direito do educando ao recebimento de material didático, conforme 
preconizado pelo art. 208, inciso VII, da Constituição Federal;  
os propósitos de universalização e melhoria do ensino fundamental, 
emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  
a necessidade de garantir aos alunos e aos professores do ensino 
fundamental o acesso à cultura e à informação; a necessidade de estimular 
a leitura entre alunos e professores da rede pública;  
o objetivo de incentivar a dinamização das bibliotecas de escolas públicas 
brasileiras;  
a 4ª e a 8ª séries do ensino fundamental como momentos decisivos no 
processo de aquisição e domínio da língua escrita;  
a necessidade de proporcionar aos alunos da Educação de Jovens e 
Adultos o acesso a material de leitura de qualidade, com vistas a incentivá-
los na prática da leitura como apoio ao exercício da reflexão, da criatividade 
e da crítica; 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 8, de 8 de abril de 
2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 140, n. 
72, p. 14, 14 abr. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/04/2003&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2003&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2003&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=80


160 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

a leitura proficiente um instrumento capaz de fortalecer a autonomia dos 
educandos; 
a valorização da produção literária nacional como forma de manifestação 
artística e expressão de valores e cultura, e, ainda,  
o apoio e a difusão de programas destinados a incentivar a prática da 
leitura,  
Resolve "AD REFERENDUM": 
Art.1º - Determinar a distribuição, pelo Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2003, de coleções de obras de literatura e de informação 
aos alunos matriculados na 4ª série, na 8ª série e aos alunos da última série, 
termo, módulo ou similar, correspondentes à última etapa do 2º segmento 
da Educação de Jovens e Adultos dos cursos presenciais e com avaliação 
no processo, do ensino fundamental, bem como às escolas públicas que 
oferecerem essas séries, no exercício de 2004. 
Parágrafo único. Os alunos de que trata o caput deste artigo deverão estar 
matriculados nas escolas das redes públicas federal, estaduais, municipais 
e do Distrito Federal. 
Art.2º - As coleções selecionadas, específicas para cada série e diferentes 
entre si, deverão obedecer aos seguintes critérios de distribuição: 
I - 01 (uma) coleção para cada aluno matriculado na 4ª série, na 8ª série e 
na última série, termo, módulo ou similar, correspondentes à última etapa 
do 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos dos cursos presenciais 
e com avaliação no processo, do ensino fundamental, no ano letivo de 2004; 
II - 10 (dez) coleções específicas de 4ª série, para cada uma das escolas 
públicas que oferecerem, no ano letivo de 2004, a 4ª série. 
III - 10 (dez) coleções específicas de 8ª série, para cada uma das escolas 
públicas que oferecerem, no ano letivo de 2004, a 8ª série. 
IV - 04 (quatro) coleções específicas de Jovens e Adultos, para cada uma 
das escolas públicas que possuam, no ano letivo de 2004, alunos cursando 
a última série, termo, módulo ou similar, correspondentes à última etapa do 
2º segmento da Educação de Jovens e Adultos dos cursos presenciais e 
com avaliação no processo, do ensino fundamental. 
Art.3º - As escolas de que trata o inciso II, III e IV do artigo anterior deverão 
estar cadastradas no Censo Escolar mais recente, realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP. 
§ 1º As informações a serem utilizadas pelo PNBE, relativas aos 
quantitativos de alunos e escolas, serão fornecidas pelo INEP e terão como 
base o Censo Escolar de 2002. 
§ 2º O FNDE poderá ainda, para a aquisição das coleções, utilizar dados 
mais recentes a serem disponibilizados pelo INEP como, por exemplo, a 
prévia do Censo de 2003. 
§ 3º O quantitativo de cada coleção da 4ª série a ser adquirida será definido 
com base no resultado da aplicação da seguinte fórmula: 
Aq = (10E + A)/C onde: 
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Aq = quantitativo total de cada coleção a ser adquirida; 
10 = número de coleções a serem distribuídas por escola, de acordo com o 
inciso II do art. 2º desta Resolução; 
E = número de escolas cadastradas no Censo Escolar com alunado 
estimado da 4ª série. 
A = total de alunos nessas séries e segmentos, projetado para o exercício 
de 2004, excluído o índice de repetência; 
C = número de coleções selecionadas. 
§ 4º O quantitativo de cada coleção da 8ª série a ser adquirida será definido 
com base no resultado da aplicação da seguinte fórmula: 
Aq = (10E + A)/C onde: 
Aq = quantitativo total de cada coleção a ser adquirida; 
10 = número de coleções a serem distribuídas por escola, de acordo com o 
inciso III do art. 2º desta Resolução; 
E = número de escolas cadastradas no Censo Escolar com alunado 
estimado da 8ª série; 
A = total de alunos nessas séries e segmentos, projetado para o exercício 
de 2004, excluído o índice de repetência; 
C = número de coleções selecionadas. 
§ 5º O quantitativo de cada coleção do último ano do 2º segmento da 
Educação de Jovens e Adultos a ser adquirida será definido com base no 
resultado da aplicação da seguinte fórmula: 
Aq = (4E + A)/C onde: 
Aq = quantitativo total de cada coleção a ser adquirida; 
4 = número de coleções a serem distribuídas por escola, de acordo com o 
inciso IV do art. 2º desta Resolução; 
E = número de escolas cadastradas no Censo Escolar com alunado da 
última série, termo, módulo ou similar, correspondentes à última etapa do 
2º segmento da Educação de Jovens e Adultos dos cursos presenciais e 
com avaliação no processo, do ensino fundamental; 
A = total de alunos nessas séries e segmentos, projetado para o exercício 
de 2004, excluído o índice de repetência; 
C = número de coleções selecionadas. 
§ 6º Fica o FNDE autorizado a realizar os arredondamentos numéricos que 
se fizerem necessários para o estabelecimento do quantitativo as ser 
adquirido de cada coleção, em decorrência do resultado obtido após a 
aplicação da fórmula prevista nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo. 
Art.4º - As coleções a serem adquiridas pelo PNBE/2003 serão compostas 
de: 
a) Para os alunos matriculados na 4ª série: 
I - uma antologia poética brasileira; 
II - uma antologia de contos brasileiros; 
III - uma novela brasileira; 
IV - uma obra clássica da literatura universal, traduzida ou adaptada; 



162 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

V - uma peça teatral brasileira ou obra ou antologia de textos de tradição 
popular brasileira. 
b) Para os alunos matriculados na 8ª série: 
I - uma antologia poética brasileira; 
II - uma antologia de crônicas e contos brasileiros; 
III - uma novela ou romance brasileiro ou estrangeiro, adaptado ou não; 
IV - uma peça teatral brasileira ou estrangeira; 
c) Para os alunos matriculados na última série, termo, módulo ou similar, 
correspondentes à última etapa do 2º segmento da Educação de Jovens e 
Adultos dos cursos presenciais e com avaliação no processo, do ensino 
fundamental: 
I - um ensaio ou reportagem sobre um aspecto da realidade brasileira; 
II - uma antologia de crônicas e contos brasileiros; 
III - uma obra ou antologia de textos de tradição popular brasileira em prosa 
ou verso; 
IV - uma antologia poética brasileira; 
V - uma peça teatral brasileira ou estrangeira; 
VI- uma biografia ou relato de viagens. 
Art.5º - A avaliação e a seleção das obras integrantes das coleções inscritas 
no PNBE/2003 serão coordenadas pela Secretaria de Educação 
Fundamental - SEF do Ministério da Educação. 
Art.6º - A avaliação, a seleção e a distribuição das coleções, em função de 
seus objetivos, observarão procedimentos específicos, atribuídos: 
I - à Comissão Técnica do PNBE/2003, que será instituída por ato do 
Ministro de Estado da Educação, presidida pelo titular da SEF e coordenada 
pelo titular da Coordenação-Geral de Avaliação de Materiais Didáticos e 
Pedagógicos da SEF, que definirá os critérios de avaliação e seleção das 
coleções inscritas e subsidiará os trabalhos no Colegiado; 
II - ao Colegiado, que será instituído por ato do Ministro de Estado da 
Educação, que realizará a avaliação e seleção das coleções, obedecendo-
se às normas e orientações específicas estabelecidas pelos instrumentos 
legais e definidos pela Secretaria de Educação Fundamental - SEF; 
III - ao FNDE, que publicará, em conjunto com a SEF, edital específico 
contendo os procedimentos destinados à execução do PNBE/2003; 
IV - à SEF, que se encarregará da coordenação e supervisão do processo 
de avaliação e seleção, realizado pelo Colegiado de que trata o inciso 2 
deste artigo, e pela Comissão Técnica a que se refere o inciso I deste artigo; 
Art.7º - O FNDE e a SEF, na execução do PNBE/2003, poderão contar com 
a colaboração das secretarias de educação estaduais, do Distrito Federal e 
municipais cabendo a cada um as seguintes competências: 
I - FNDE: 
a) pré-inscrição e inscrição de coleções; 
b) triagem e aquisição das coleções selecionadas; 
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c) supervisão, monitoramento e controle de qualidade da produção das 
obras; 
d) distribuição das coleções adquiridas. 
II - SEF: 
a) definição dos critérios para composição da Comissão Técnica e do 
Colegiado; 
b) definição dos critérios e instrumentos de avaliação e seleção das 
coleções; 
c) pré-análise das coleções; 
d) coordenação do processo de avaliação e seleção das coleções 
e) monitoramento e acompanhamento quanto à utilização das coleções 
distribuídas. 
III - Secretarias de educação estaduais, do Distrito Federal e municipais: 
a) participação no Colegiado; 
b) divulgação, orientação e monitoramento quando da distribuição das 
coleções; 
c) apoio às escolas quanto à utilização das obras em sala de aula e em 
casa. 
Art.8º - Fica revogada a Resolução FNDE/CD/Nº 008, de 1º de março de 
2002. 
Art.9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições contrárias. 
RUBEM FONSECA FILHO” 

118 12 de maio 
de 2003 

Edital de 
convocação 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Edital de convocação para inscrição de coleções de obras de literatura para 
alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e de literatura e informação 
para alunos da educação de jovens e adultos - EJA, no processo de 
avaliação e seleção para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. 
PROCESSO Nº 23034.004395/2003-89 
O Ministério da Educação - MEC, por intermédio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, faz saber aos titulares de direito 
autoral que se encontram abertas as inscrições de coleções que irão 
compor o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. 
Da retirada do Edital - cópias do Edital poderão ser retiradas, pelos 
interessados no FNDE, no endereço: SBS - Quadra 02, Bloco “F”, Edifício 
Áurea, 14º andar, sala 1.405, Brasília/DF; ou no site do FNDE, 
http://www.fnde.gov.br. 
Em 9 de maio de 2003 
HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA 
Presidente” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 89, p. 20, 12 
maio 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/05/2003&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

119 13 de maio 
de 2003 

Portaria nº 73, de 
8 de maio de 2003 

“PORTARIA Nº 73, DE 8 DE MAIO DE 2003 BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 73, de 8 de maio de 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2003&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2003&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=88
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O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 90, 
VII e IX, do Regimento Interno do FNDE, aprovado pela Portaria MEC nº 
1.627, de 03 de novembro de 1999, e 
CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de algumas 
atribuições do Presidente do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos técnicos 
e administrativos da celebração dos contratos e convênios, afetos aos 
programas e projetos sob a competência regimental do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um fluxo operacional 
mais adequado e dar maior agilidade ao processo decisório, que envolve a 
celebração de contratos e convênios pelo FNDE; RESOLVE:  
Art. 1º Delegar competência, vedada a subdelegação, ao titular da Diretoria 
de Ações de Assistência Educacional - DIRAE, para celebrar convênios em 
nome do FNDE, que tenham por objeto a execução do Programa Dinheiro 
Direto na Escola - PDDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE, do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE e do Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD com as Organizações Não-
Governamentais, bem como representar o FNDE nos contratos 
administrativos e respectivos termos aditivos relacionados a esses 
Programas. 
Art. 2º A delegação de que trata o art. 1º desta portaria abrangerá a 
assinatura e a ordenação de despesas dos respectivos convênios, bem 
como a realização de compras e serviços para a execução do Programa 
Nacional do Livro Didático, do Programa Nacional Biblioteca da Escola e do 
Programa Nacional do Dicionário, incluindo aquisição, controle de 
qualidade e distribuição, até o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais) independentemente da modalidade de licitação, abrangendo também 
os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Art. 3º No caso de convênios, as competências delegadas no art. 1º desta 
portaria somente poderão ser exercidas pelo referido diretor, após a 
aprovação, pelo Presidente do FNDE, do relatório "Projetos Analisados e 
Aprovados", emitido pela DIRAE, contendo, pelo menos, os seguintes 
dados dos convênios a serem celebrados: 
I - Nome do convenente; 
II - Objeto do convênio; 
III - Valor do convênio; 
IV - Valor da contrapartida do convenente; 
V - Vigência; 
VI - Aprovação da área competente. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
HERMES DE PAULA” 

2003. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 44, n. 
90, p. 10-11, 13 maio 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/05/2003&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=36. Acesso em: 20 
set. 2019.  

120 20 de junho 
de 2003 

Portaria nº 73, de 
8 de maio de 2003 

“PORTARIA Nº 73, DE 8 DE MAIO DE 2003(*) BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 73, de 8 de maio de 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2003&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=36
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2003&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=36
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O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 90, 
VII e IX, do Regimento Interno do FNDE, aprovado pela Portaria MEC nº 
1.627, de 03 de novembro de 1999, e 
CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de algumas 
atribuições do Presidente do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos técnicos 
e administrativos da celebração dos contratos e convênios, afetos aos 
programas e projetos sob a competência regimental do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um fluxo operacional 
mais adequado e dar maior agilidade ao processo decisório, que envolve a 
celebração de contratos e convênios pelo FNDE; resolve: 
Art. 1º Delegar competência, vedada a subdelegação, ao titular da Diretoria 
de Ações de Assistência Educacional - DIRAE, para celebrar convênios em 
nome do FNDE, que tenham por objeto a execução do Programa Dinheiro 
Direto na Escola - PDDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE, do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE e do Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD, bem como representar o FNDE nos 
contratos administrativos e respectivos termos aditivos relacionados a 
esses Programas. 
Art. 2º A delegação de que trata o art. 1º desta portaria abrangerá a 
assinatura e a ordenação de despesas dos respectivos convênios, bem 
como a realização de compras e serviços para a execução do Programa 
Nacional do Livro Didático, do Programa Nacional Biblioteca da Escola e do 
Programa Nacional do Dicionário, incluindo aquisição, controle de 
qualidade e distribuição, até o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais) independentemente da modalidade de licitação, abrangendo também 
os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Art. 3º No caso de convênios, as competências delegadas no art. 1º desta 
portaria somente poderão ser exercidas pelo referido diretor, após a 
aprovação, pelo Presidente do FNDE, do relatório "Projetos Analisados e 
Aprovados", emitido pela DIRAE, contendo, pelo menos, os seguintes 
dados dos convênios a serem celebrados: 
I - Nome do convenente; 
II - Objeto do convênio; 
III - Valor do convênio; 
IV - Valor da contrapartida do convenente; 
V - Vigência; 
VI - Aprovação da área competente. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
HERMES DE PAULA 
(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. 
de 13.05.2003, Seção 2, págs. 10 e 11.” 

2003. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 44, n. 
117, p. 8-9, 20 jun. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/06/2003&jornal=2&pagina=8&totalArquivos=48. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/06/2003&jornal=2&pagina=8&totalArquivos=48
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/06/2003&jornal=2&pagina=8&totalArquivos=48
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121 26 de junho 
de 2003 

Portaria nº 1.602, 
de 20 de junho de 
2003 

“Nº 1.602 - Instituir Comissão Técnica com a atribuição de estabelecer 
critérios de avaliação e de seleção das coleções de obras de literatura e de 
informação a serem distribuídas aos alunos matriculados na 4ª série, na 8ª 
série e aos alunos do 2º segmento do ensino fundamental, na modalidade 
educação de jovens de adultos EJA, matriculados na última série ou similar 
de cursos presenciais, com avaliação no processo, bem como às escolas 
públicas que oferecerem essas séries, no exercício de 2004, por meio do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003; 
Art. 2º Designar, para compor a Comissão de que trata o artigo anterior, os 
seguintes membros: 
a) Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação - 
CONSED: 
b) Presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação 
UNDIME: 
c) Técnicos especialistas na área de leitura, literatura e educação: 
Andréa Kluge Pereira - Secretaria da Educação Fundamental - SEF/MEC 
Ângela B. Kleiman - Universidade Estadual de Campinas 
Antônio Augusto Gomes Batista - CEALE/FAE/Universidade Federal de 
Minas Gerais 
Carmen Lúcia B. Bandeira - Centro de Cultura Luiz Freire 
Cinara Dias Custódio - Secretaria da Educação Fundamental - SEF/MEC 
Cláudia Lemos Vóvio - Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa, Informação 
Heleusa Figueira Câmara - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Heliana Maria Brina Brandão - - CEALE/FAE/Universidade Federal de 
Minas Gerais 
Henrique Silvestre Soares - Universidade Federal do Acre 
Jane Paiva - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Faculdade de 
Educação 
Luiz Percival Leme Britto - Associação de Leitura do Brasil - 
ALB/Universidade de Sorocaba 
Maria da Glória Bordini - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul 
Maria José Martins de Nóbrega - Associação de Leitura do Brasil - ALB 
Raquel Lazzari Leite Barbosa - Universidade Estadual Paulista 
Tânia Mariza Kuchenbecker Rösing - Universidade de Passo Fundo 
Vera Maria Tietzmann Silva - Universidade Federal de Goiás 
Art. 3º Os trabalhos da Comissão serão presididos pelo titular da Secretaria 
de Educação Fundamental e coordenados pela Coordenação Geral de 
Avaliação de Materiais Didáticos e Pedagógicos. 
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do titular de que trata este 
artigo, seu substituto legal o representará. 
Art. 4º Os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão obedecerão às 
normas e orientações estabelecidas pelos instrumentos legais que regem o 
PNBE em seu exercício em 2003. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.602, de 20 de 
junho de 2003. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, 
ano 44, n. 121, p. 9, 26 jun. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/06/2003&jornal=2&pagina=9&totalArquivos=36. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/06/2003&jornal=2&pagina=9&totalArquivos=36
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/06/2003&jornal=2&pagina=9&totalArquivos=36
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

122 10 de julho 
de 2003 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
190/2003 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 190/2003 
Nº Processo: 23034006943200313. Objeto: Prestação de serviços para 
executar a etapa de triagem que consiste em verificar se os livros de 
literatura inscritos para o Programa Nacional Biblioteca na Escola - 
PNBE/2003, atendem aos critérios estabelecidos no Edital de Convocação. 
[...] Valor: R$ 257.808,00. Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN 
DO EST DE SP AS IPT.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 190/2003. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 140, n. 131, p. 32, 10 jul. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/07/2003&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019. 

123 16 de julho 
de 2003 

Aviso de licitação 
– Pregão nº 
13/2003 

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 13/2003 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de hotelatia, instalações, equipamentos e translados aos participantes do 
7º Encontro Técnico Nacional dos Programas PNLD e PNBE, a ser 
realizado na cidade de Brasília-DF, no período e 06 a 08 de agosto de 2003, 
conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos. 
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 16/07/2003 de 08h00 às 12h00 e de 
14h00 às 17h30. 

Endereço: SBS Quadra 02 Bloco "F" 1º Subsolo Sala 06 - Ed. Áurea. 

Asa Sul - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: 28/07/2003 às 09h30. 
Informações Gerais: O edital poderá ser retirado no site www.fnde.gov.br.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação – Pregão nº 
13/2003. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, 
n. 135, p. 14, 16 jul. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/07/2003&jornal=3&pagina=14&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

124 25 de julho 
de 2003 

Portaria nº 2.029, 
de 24 de julho de 
2003 

“PORTARIA Nº 2.029, DE 24 DE JULHO DE 2003 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: 
Art. 1º Instituir Colegiado com a atribuição de realizar o processo de 
avaliação e seleção de obras de literatura e informação, referente à 
execução do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/ 2003. 
Art. 2º O processo de avaliação e seleção terá como base critérios 
estabelecidos e divulgados em edital específico que trata da convocação e 
inscrição de coleções de obras de literatura e de informação a serem 
adquiridas pelo PNBE/2003. 
Parágrafo único. As coleções referidas no caput serão distribuídas aos 
alunos matriculados na 4ª série, na 8ª série aos alunos da última série, 
termo, módulo ou similar, correspondente à última etapa do 2º segmento da 
Educação de Jovens e Adultos dos cursos presenciais, bem como às 
escolas públicas que oferecerem essas séries, no exercício de 2004. 
Art. 3º Designar para compor o Colegiado de que trata o artigo anterior: 
a) três técnicos por estado, representantes do Conselho Nacional de 
Secretários de Educação - CONSED, com experiência em leitura, literatura 
ou educação; 
b) três técnicos por estado, representantes da União Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação - UNDIME, com experiência em leitura, literatura 
ou educação; 
c) todos os membros da Comissão Técnica instituída pela Portaria no 1.602, 
de 20 de junho de 2003, publicada no DOU de 26 de junho de 2003. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.029, de 24 de 
julho de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 
140, n. 142, p. 18, 25 jul. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/07/2003&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2003&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2003&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/07/2003&jornal=3&pagina=14&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/07/2003&jornal=3&pagina=14&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/07/2003&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/07/2003&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=72
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d) 10 (dez) representantes do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - 
PROLER. 
Art. 4º Os trabalhos do Colegiado serão presididos pelo titular da Secretaria 
de Educação Fundamental e coordenados pelo Departamento de Política 
da Educação Fundamental, por intermédio da Coordenação Geral de 
Avaliação de Materiais Didáticos e Pedagógicos - COMDIPE. 
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do titular de que trata este 
artigo, seu substituto legal o representará. 
Art. 5º Os trabalhos a serem desenvolvidos pelo Colegiado obedecerão às 
normas e orientações estabelecidas pelos instrumentos legais que regem o 
PNBE em seu exercício em 2003. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CRISTOVAM BUARQUE” 

125 05 de 
agosto de 

2003 

Portaria nº 2.069, 
de 4 de agosto 
de 2003 

“PORTARIA Nº 2.069, DE 4 DE AGOSTO DE 2003 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: 
Art. 1º Instituir Grupo de Coordenação com a atribuição de estabelecer a 
integração das ações do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, 
com os programas afins. 
Art. 2º Designar, para compor o Grupo de que trata o artigo anterior, os 
seguintes membros: Representante da Secretaria de Educação a Distância 
- SEED; Representante do Departamento de Projetos Educacionais - 
SEIF/FUNDESCOLA; Representantes do Programa Nacional do Livro 
Didático - PNLD e do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE - 
Secretaria de Educação Infantil e Fundamental e Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - SEIF e FNDE; Representante da 
Assessoria de Comunicação Social - ACS/MEC; Representante da 
Coordenação Geral do Ensino Fundamental - SEIF/COGEF e 
Representante do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER do 
Ministério da Cultura. 
Art 3º Os trabalhos do Grupo serão presididos pelo titular da Secretaria de 
Educação Infantil e Fundamental e coordenados pela Coordenação Geral 
de Estudos e Avaliação de Materiais Didáticos e Pedagógicos. 
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos do titular de que trata este 
artigo, seu substituto legal o representará. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº2356, de 21 de agosto de 2002. 
CRISTOVAM BUARQUE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.069, de 4 de 
agosto de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 

ano 140, n. 149, p. 9, 05 ago. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/08/2003&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

126 15 de 
agosto de 

2003 

Extrato de 
contrato nº 
167/2003 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2003 
Nº Processo: 23034006943200313. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60633674000155. Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO 
EST DE SP AS IPT. Objeto: Prestação de serviços para executar a Etapa 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 167/2003. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 157, 
p. 42, 15 ago. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2003&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2003&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/08/2003&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=120
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de Triagem que consiste em verificar se os livros de literatura inscritos para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2003, atendem aos 
critérios estabelecidos no Edital de Convocação. [...] Valor Total: 
R$257.808,00. [...]” 

/08/2003&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019. 

127 02 de 
setembro de 

2003 

Portaria nº 2.332, 
de 28 de agosto 
de 2003 

“GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA Nº 2.332, DE 28 DE AGOSTO DE 2003 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o disposto na Resolução n.º 08 - CD/FNDE, de 
08/04/2003, resolve: 
Art. 1º Determinar que no exercício de 2003 o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola PNBE, instituído pela Portaria Ministerial n.º 584, de 28/04/1997, 
atenderá aos alunos matriculados na 4ª e na 8ª séries do ensino 
fundamental e aos alunos da última etapa do 2º segmento da Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, bem como às escolas públicas, devidamente 
cadastradas no Censo Escolar/2003, que registrarem matrículas nessas 
séries, no ano letivo de 2004. 
Art. 2º O atendimento de que trata o Art. 1º será realizado mediante a 
distribuição de coleções de obras de literatura e de informação, 
selecionadas pelo Colegiado instituído pela Portaria n. º 2.029, de 
24/07/2003, de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão 
Técnica instituída pela Portaria nº 1.602 de 20/06/2003. 
Art. 3º As coleções selecionadas, específicas para cada série e diferentes 
entre si, conforme relação anexa a esta Portaria, obedecem à seguinte 
distribuição: 
I 10 (dez) coleções de 4ª série, compostas por 5 (cinco) volumes, intituladas 
“Literatura em Minha Casa”; 
II 10 (dez) coleções de 8ª série, compostas por 4 (quatro) volumes, 
intituladas “Literatura em Minha Casa”; 
III 4 (quatro) coleções para o 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos 
- EJA, compostas por 6 (seis) volumes, intituladas “Palavra da Gente”. 
Art. 4º A execução do PNBE, inclusive aquisição e distribuição das 
coleções, ficará a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CRISTOVAM BUARQUE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.332, de 28 de 
agosto de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 140, n. 169, p. 10, 02 set. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/09/2003&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

128 15 de 
setembro de 

2003 

Monitoramento do 
Programa 
Nacional 
Biblioteca da 
Escola pelo 
Tribunal de 
Contas da União 

“Sumário: Monitoramento. Programa Nacional Biblioteca da Escola. 
Alteração da sistemática de distribuição de livros que descaracterizou o 
programa original. Análise do cumprimento de recomendações. Proposta 
de continuação do monitoramento em dezembro de 2003.” 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. [Monitoramento do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola pelo Tribunal de Contas 
da União]. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 
140, n. 178, p. 121-125, 15 set. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/09/2003&jornal=1&pagina=121&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/08/2003&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/2003&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/2003&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/09/2003&jornal=1&pagina=121&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/09/2003&jornal=1&pagina=121&totalArquivos=184
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129 15 de 
outubro de 

2003 

Portaria nº 2.886, 
de 14 de outubro 
de 2003 

Faz alterações na estrutura organizacional do FNDE. 
 
“[...] Art. 38. À Coordenação-Geral de Produção e Distribuição do Livro - 
COGEL compete: 
I coordenar, gerenciar, acompanhar, supervisionar e avaliar a execução das 
ações do Programa Nacional do Livro Didático PNLD, do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola PNBE e da Produção de Programas e 
Materiais Educativos, incluindo os assuntos afetos à produção e 
distribuição, de acordo com as diretrizes definidas pelo 
Ministério da Educação e pelo Conselho Deliberativo do FNDE; 
II estabelecer políticas, critérios e parâmetros que contribuam para a 
melhoria dos programas do Livro; 
III propor critérios e padrões para o atendimento dos Programas do Livro; 
IV acompanhar e controlar a execução dos contratos e convênios 
celebrados no âmbito das atividades da Coordenação-Geral;  
V definir especificações técnicas dos livros e materiais didáticos a serem 
adquiridos e distribuídos; 
VI estabelecer especificações e critérios técnicos dos processos de 
aquisição, produção, distribuição e controle de qualidade de livros e outros 
materiais didáticos; 
VII prestar cooperação técnica aos agentes executores das ações do PNLD 
e PNBE, no que se refere a treinamento, aperfeiçoamento e outros aspectos 
relativos à execução dos Programas do Livro; 
VIII consolidar, avaliar e disponibilizar as informações referentes aos 
programas do Livro; 
[...] Art. 40. À Coordenação de Contratos e Convênios - CECON compete: 
I coordenar e acompanhar o processo de inscrição, recepção 
e triagem das amostras de livros destinados ao PNLD e PNBE a 
serem adquiridos e distribuídos às escolas;” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.886, de 14 de 
outubro de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 140, n. 200, p. 10-11, 15 out. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/10/2003&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019. 

130 19 de 
novembro 
de 2003 

Portaria nº 3.443, 
de 18 de 
novembro de 
2003. 

“PORTARIA Nº 3.443, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2003 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal, e 
tendo em vista o disposto nas Portarias nºs 652, de 16 de maio de 1997 e 
2.332, de 22 de agosto de 2003; e  
considerando os propósitos de universalização e melhoria do ensino básico, 
emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
considerando a necessidade de garantir aos alunos e professores do ensino 
básico o acesso à cultura e à informação, desenvolvendo o hábito da leitura; 
considerando que o apoio a programas destinados ao incentivo do hábito 
de leitura é uma das ações preconizadas pela Portaria Ministerial nº 584, 
de 28 de abril de 1997, que institui o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE; 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 3.443, de 18 de 
novembro de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 140, n. 225, p. 35, 19 nov. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/11/2003&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2003&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2003&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2003&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2003&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=176
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considerando, ainda, a liberação de crédito orçamentário suplementar, 
proveniente do superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, ocorrida após a publicação do Edital do PNBE 2003, resolve: 
Art. 1º Estabelecer a reedição do acervo do Programa Nacional Biblioteca 
da Escola 1998, escolhido pela Comissão Especial criada pela Portaria nº 
1.177, de 14 de novembro de 1996, suprimidas as obras de referência e o 
material de apoio didático, compondo um novo acervo. Esta reedição se 
dará dentro de uma Ação específica 
denominada “Biblioteca do Professor”, que atenderá aos professores do 
ensino básico público. 
Parágrafo único. A reedição do PNBE 1998 atenderá também a Ação 
específica denominada “Biblioteca Escolar”, que atenderá as escolas 
públicas do ensino básico. 
Art. 2º Determinar a ampliação da distribuição das obras de literatura do 
PNBE 2003, constantes da Portaria nº 232 de 28 de agosto de 2003, às 
Secretarias de Educação Estaduais e Municipais que aderirem à Ação 
denominada “Casa da Leitura”. 
§ 1º A ação de que trata este artigo exigirá dos beneficiários, a título de 
contrapartida ao recebimento dos acervos, a confecção de uma “mala do 
livro” para acondicionamento apropriado dos acervos. 
§ 2º Os beneficiários do programa deverão, ainda, fazer a “mala do livro”, a 
que se refere o parágrafo anterior, circular entre a comunidade local, 
contribuindo, assim, para a disseminação do hábito da leitura. 
Art. 3º As ações de que trata esta Resolução serão realizadas através do 
PNBE. 
Art. 4º A execução do PNBE, inclusive aquisição, definição de critérios de 
atendimento e distribuição dos acervos, ficará a cargo do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CRISTOVAM BUARQUE” 

131 21 de 
novembro 
de 2003 

Resolução nº 49, 
de 20 de 
novembro de 
2003 

“RESOLUÇÃO Nº 49, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003 
Dispõe sobre a aquisição suplementar para o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2003 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo art.12, capítulo IV, do Anexo I do Decreto 
n.º 4.626, de 21 de março de 2003, e os arts. 3º, 5º e 6º do anexo da 
Resolução CD/FNDE n.º 31, de 30 de setembro de 2003, e  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Portaria n.º 3.443, de 18 de 
novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União em 19 de novembro 
de 2003; resolve: 
Art.1º - Determinar a distribuição das coleções de literatura e de informação 
do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/ 2003, constantes da 
Portaria 232, de 28 de agosto de 2003, no âmbito da Ação “Casa da 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 49, de 20 de 
novembro de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 140, n. 227, p. 61-63, 21 nov. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/11/2003&jornal=1&pagina=61&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/11/2003&jornal=1&pagina=61&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/11/2003&jornal=1&pagina=61&totalArquivos=256
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Leitura”, às Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, constantes 
do Censo Escolar publicado pelo INEP, que aderirem a esta Ação do 
Programa. 
Parágrafo único. O processo de adesão será universal e será administrado 
pelo FNDE. 
Art.2º - O FNDE, na execução da Ação descrita no artigo anterior, exigirá 
uma contrapartida ao recebimento dos acervos por parte das Secretarias 
de Educação Estaduais e Municipais que aderirem a Ação “Casa da 
Leitura”. Esta contrapartida será a produção física de uma mala do livro, 
capaz de armazenar, de forma adequada, o referido acervo, respeitando 
padrões mínimos de qualidade de forma a garantir a integridade física dos 
livros. Um Projeto da mala será fornecido pelo FNDE, gratuitamente, às 
Secretarias interessadas que poderão ajustá-las às necessidades 
específicas.  
Parágrafo único. Os beneficiários dessa ação deverão, ainda, fazer a “mala 
do livro”, a que se refere o caput deste artigo, circular entre a comunidade 
local, contribuindo, assim, para a disseminação do hábito da leitura. 
Art.3º - Adquirir, pela modalidade de negociação, títulos constantes do 
acervo do PNBE 1998, excetuando as obras de referência e o material de 
apoio didático, além dos títulos de domínio público, compondo um novo 
acervo literário, conforme Anexo I. 
Parágrafo único. O processo de aquisição deste novo acervo, em virtude da 
urgência requerida, se restringirá, em parte ou na totalidade, aos títulos de 
ficção e não-ficção do PNBE 1998, cuja regularidade dos documentos 
relativos à titularidade de direitos autorais estejam aptos à aquisição, 
devidamente atestados pela Comissão Especial de Habilitação constituída 
pela Portaria Ministerial 068, de 23 de abril de 2003. 
Art.4º - Determinar a distribuição de aproximadamente 20.000 acervos, de 
que trata o artigo anterior, no âmbito da Ação “Biblioteca Escolar”, às 
escolas públicas do ensino fundamental. 
I - Os acervos de que trata o “caput” deste artigo serão distribuídos às 
escolas com maior número de matrículas iniciais nas séries de 5ª a 8ª, que 
estejam cadastradas no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC, no exercício de 2003; 
II - serão produzidos acervos extras para compor a Reserva Técnica do 
FNDE. 
Art.5º - Determinar a aquisição e distribuição do novo acervo, objeto do 
artigo terceiro, no âmbito da Ação “Biblioteca do Professor”, para os 
Professores das classes de alfabetização e de 1ª a 4ª séries, das escolas 
públicas, na forma a seguir: 
I - será disponibilizado às escolas públicas com matrículas iniciais nas 
classes de alfabetização e de 1ª a 4ª séries, um processo de escolha que 
deverá ser realizada dentre os livros passíveis de serem escolhidos. 
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II - cada professor poderá escolher e ser contemplado com de 02 (dois) 
livros do acervo citado no artigo 3º. 
III - O FNDE processará os pedidos e enviará os livros às escolas, que 
deverão entregá-los aos professores. Os livros são de propriedade dos 
professores, que poderão levá-los para casa. 
Art.6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
CRISTOVAM BUARQUE” 

132 24 de 
novembro 
de 2003 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 225/2003 
Nº Processo: 23034021359200380. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDOR LTDA. 
Valor: R$ 3.827.779,10” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 226/2003 
Nº- Processo: 23034021357200391. Objeto: Aquisição de coleções de 
obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA 
LTDA. Valor: R$ 3.823.191,87” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 227/2003 
Nº Processo: 23034021366200381. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: NEWTEC EDITORES LTDA. Valor: R$ 
3.002.847,66” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 228/2003 
Nº Processo: 23034021365200337. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003.  
Contratada: EDITORA MODERNA LTDA. Valor: R$ 3.002.847,66” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 229/2003 
Nº Processo: 23034021368200371. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 
3.745.208,96” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 230/2003 
Nº Processo: 23034021363200348. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: EDITORA ÁTICA LTDA. Valor: R$ 
1.821.452,49” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 231/2003 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, 
n. 228, p. 28-29, 24 nov. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/11/2003&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2003&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2003&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=104
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Nº Processo: 23034021362200301. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. Valor: 
R$ 1.863.910,59” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 232/2003 
Nº Processo: 23034021364200392. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO 
LIVRARIAS LIMITADA. Valor: R$ 3.827.779,10” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 233/2003 
Nº Processo: 23034021367200326. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Valor: 
R$ 1.859.664,78” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 234/2003 
Nº Processo: 23034021358200335. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: EDITORA JOSÉ OLYMPIO LTDA. Valor: R$ 
1.863.910,59” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 235/2003 
Nº Processo: 23034021361200359. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Valor: R$ 
1.859.664,78” 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 236/2003 
Nº Processo: 23034021360200312. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: AGIR EDITORA LTDA. Valor: R$ 
2.087.189,65” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 237/2003 
Nº Processo: 23034021355200300. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: EDITORA OBJETIVA LTDA. Valor: R$ 
2.004.619,51” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 238/2003 
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Nº Processo: 23034021353200383. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE 
ANÔNIMA. Valor: R$ 2.087.189,65” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 239/2003 
Nº Processo: 23034021369200315. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003.  
[...] Contratada: EDITORA ROCCO LTDA. Valor: R$ 990.738,28” 

133 25 de 
novembro 
de 2003 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
240/2003 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 240/2003 
Nº Processo: 23034021356200346. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003.  
[...] Valor: R$ 2.009.206,74. Contratada: QUINTETO EDITORIAL LTDA. 
Valor: R$ 2.009.206,74” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 240/2003. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 140, n. 229, p. 24, 25 nov. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/11/2003&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

134 28 de 
novembro 
de 2003 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
242/2003 
 
 
 
Edital de 
convocação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 242/2003 
Nº Processo: 23034021299200303. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Contratada: EDITORA SCIPIONE LTDA. Valor: R$ 
2.777.029,84” 
 
 
 
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DAS OBRAS DE LITERATURA CONSTANTES NA 
RESOLUÇÃO N.º 49/2003 CD/FNDE/MEC E DE ACORDO COM A 
PORTARIA Nº 3.443/2003/MEC PARA O PROGRAMA NACIONAL 
BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE/2003 - AÇÃO BIBLIOTECA DO 
PROFESSOR/AÇÃO BIBLIOTECA ESCOLAR 
PROCESSO Nº 23034.026423/2003-19 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Infantil e Fundamental - SEIF e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE, faz saber, aos titulares de direito autoral, que se 
encontram abertas as inscrições das obras de ficção e não ficção, 
constantes na Resolução nº 49 do Conselho Deliberativo do FNDE, de 
20/11/2003, em conformidade com a Portaria nº 3.443/2003/MEC, para a 
aquisição e distribuição aos professores e às escolas públicas do ensino 
fundamental, nos termos deste Edital e respectivos Anexos, a serem 
adquiridas para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. 
1. DO OBJETO 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 242/2003. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 140, n. 232, p. 33, 28 nov. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/11/2003&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 232, p. 33, 
28 nov. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/11/2003&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2003&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2003&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2003&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2003&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2003&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2003&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=124


176 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Aquisição de obras de ficção e não ficção para distribuição à, 
aproximadamente, 20 mil escolas, no âmbito da Ação “Biblioteca Escolar”, 
da rede pública do ensino fundamental, e aos professores das Classes de 
Alfabetização e de 1.ª a 4.ª séries, das escolas públicas, no âmbito da Ação 
“Biblioteca do Professor”. 
2. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DA(S) OBRA(S) E DA DOCUMENTAÇÃO 
2.1. Da Inscrição da(s) Obra(s) A inscrição consiste na entrega da(s) obra(s) 
e da documentação e deverá ser realizada pessoalmente pelo titular do 
direito autoral ou por seu procurador legal, ou ainda por correspondência 
registrada e enviada para o endereço e no período a seguir especificados: 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "F", Edifício Áurea, 14º Andar - Sala 
1.404 - CEP: 70070-929 - Brasília-DF. Período: 01/12/2003 a 08/12/2003. 
2.1.1 A(s) obra(s) e a documentação encaminhadas por via postal somente 
serão aceitas se recebidas dentro do período definido para inscrição. 
ANTÔNIO RAIMUNDO S. RIBEIRO COIMBRA 
Presidente do Fundo Nacional 
Substituto” 

135 05 de 
dezembro 
de 2003 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 222/2003 
Nº Processo: 23034021353200311. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33324484000183. Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA 
SOCIEDADE ANONIMA. Objeto: Aquisições de coleções de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] 
Valor Total: R$2.087.189,65.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 223/2003 
Nº Processo: 23034021359200380. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43825736000101. Contratado: GLOBAL EDITORA E 
DISTRIBUIDORALTDA. Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] 
Valor Total: R$3.827.779,10.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 237, p. 39, 
05 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/12/2003&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=140. Acesso em: 
20 set. 2019. 

136 10 de 
dezembro 
de 2003 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 227/2003 
Nº Processo: 33034021361200359. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55789390000112. Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$1.859.664,78.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 240, p. 72, 
10 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/12/2003&jornal=3&pagina=72&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019. 

137 11 de 
dezembro 

Portaria nº 213, de 
9 de dezembro de 
2003 

“PORTARIA Nº 213, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003 
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO-FNDE, no uso de suas atribuições regimentais, e 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 213, de 9 de 
dezembro de 2003. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2003&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2003&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/12/2003&jornal=3&pagina=72&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/12/2003&jornal=3&pagina=72&totalArquivos=152
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publicação 
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de 2003 - 
Seção 1 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Portaria Ministerial nº 3443, de 
18 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União em 19 de 
novembro de 2003; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Resolução nº 49/2003 
CD/FNDE/MEC, de 20 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da 
União em 21 de novembro de 2003; 
CONSIDERANDO que a Obra O Brasil Nação, de Manoel Bonfim, 
constante no Anexo da Resolução nº 49/2003 CD/FNDE/MEC, é de domínio 
público; 
CONSIDERANDO que a Obra Sítio do Picapau Amarelo: Peter-Pan, de 
Monteiro Lobato, constava do acervo do PNBE/98 e não foi incluída no 
Anexo da Resolução nº 49/2003 CD/FNDE/MEC; 
resolve: 
Art. 1º - Excluir a Obra O Brasil Nação, de Manoel Bonfim, do Anexo da 
Resolução nº 49/2003 CD/FNDE/MEC, e incluir a Obra Sítio do Picapau 
Amarelo: Peter-Pan, de Monteiro Lobato. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
HERMES DE PAULA” 

DF, ano 140, n. 241, p. 81, 11 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2003&jornal=1&pagina=81&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 

138 11 de 
dezembro 
de 2003 - 
Seção 3 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 228/2003 
Nº Processo: 23034021355200300. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
32106536000182. Contratado: EDITORA OBJETIVA LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$2.004.619,51.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2003 
Nº Processo: 23034021356200346. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
53728507000122. Contratado: QUINTETO EDITORIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$2.009.206,74.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 241, p. 49, 
11 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2003&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019. 

139 12 de 
dezembro 
de 2003 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação  
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 245/2003 
Nº Processo: 23034026812200344. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor"/Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
CODICE COMERCIO DISTRIBUICAO CASA EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 
3.108.737,32.” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 246/2003 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, 
n. 242, p. 43-44, 12 dez. 2003. Disponível 
em:http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=12/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=160. Acesso 
em: 20 set. 2019. 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2003&jornal=1&pagina=81&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2003&jornal=1&pagina=81&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2003&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2003&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=160
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Nº Processo: 23034026800200310. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
AGIR EDITORA LTDA. Valor: R$ 335.254,10” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 247/2003 
Nº Processo: 23034026806200397. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
GERACAO DE COMUNICACAO INTEGRADCOMERCIAL LTDA. Valor: R$ 
3.108.737,32" 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 248/2003 
Nº Processo: 23034026773200385. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". Total de Itens 
Licitados: 00001. [...] Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA 
SOCIEDADE ANONIMA. Valor: R$ 10.925.510,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 249/2003 
Nº Processo: 23034026772200331. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
GRAPHIA PROJETOS DE COMUNICACALTDA ME. Valor: R$ 399.483,90” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 250/2003 
Nº Processo: 23034026778200316. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORLTDA. Valor: R$ 7.634.646,76” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 251/2003 
Nº Processo: 23034026775200374. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDITORA ROCCO LTDA. Valor: R$ 1.893.303,96” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 252/2003 
Nº Processo: 23034026804200306. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
MELHORAMENTOS DE SAO PAULLIVRARIAS LIMITADA. Valor: R$ 
199.075,20” 
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 253/2003 
Nº Processo: 23034026799200323. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Valor: R$ 3.144.067,57” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 254/2003 
Nº Processo: 23034026801200364. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
MUSA EDITORA LTDA. Valor: R$ 682.389,67” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 255/2003 
Nº Processo: 23034026803200353. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDITORA 34 LTDA. Valor: R$ 1.003.443,15” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 256/2003 
Nº Processo: 23034026802200317. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. Valor: R$ 6.244.076,07” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 257/2003 
Nº Processo: 23034026807200331. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDITORA SCHWARCZ LTDA. Valor: R$ 5.843.158,62” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 258/2003 
Nº Processo: 23034026776200319. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICODE IMPRENSA S A. Valor: R$ 
6.363.437,57”” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 259/2003 
Nº Processo: 23034026777200363. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDITORA GLOBO S/A. Valor: R$ 4.866.526,97” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 260/2003 
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Extrato de 
contrato 

Nº Processo: 23034026805200342. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDITORA BRASILIENSE S A. Valor: R$ 6.648.977,74” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 261/2003 
Nº Processo: 23034026811200308. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
EDIOURO PUBLICACOES S/A. Valor: R$ 159.010,46” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 262/2003 
Nº Processo: 23034026810200355. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - 
Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Contratada: 
COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Valor: R$ 380.489,03” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 230/2003 
Nº Processo: 23034021362200301. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61353579000160. Contratado: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$1.863.910,59.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 242, p. 44, 
12 dez. 2003. Disponível 
em:http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=12/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=160. Acesso 
em: 20 set. 2019. 

140 15 de 
dezembro 
de 2003 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 232/2003 
Nº Processo: 23034021357200391. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43641133000150. Contratado: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA 
LTDA. Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$3.823.191,87.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 233/2003 
Nº Processo: 23034021358200335. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33038696000102. Contratado: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$1.863.910,59.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 243, p. 67, 
15 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2003&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019. 

141 16 de 
dezembro 
de 2003 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2003 
Nº Processo: 23034021364200392. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60730108000161. Contratado: MELHORAMENTOS DE SÃO 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 244, p. 56, 
16 dez. 2003. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2003&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2003&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=192
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PAULOLIVRARIAS LIMITADA. Objeto: Aquisição de coleções de obras 
literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003. [...] Valor Total: R$3.827.779,10.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 236/2003 
Nº Processo: 23034021368200371. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05004417000146. Contratado: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$3.745.208,96.” 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 237/2003 
Nº Processo: 23034021365200337. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
62136304000138. Contratado: EDITORA MODERNA LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$3.002.847,66.” 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 238/2003 
Nº Processo: 23034021363200348. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61259958000196. Contratado: EDITORA ATICA LTDA. Objeto: Aquisição 
de coleções de obras literárias para atender ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: R$1.821.452,49.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/12/2003&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 

142 18 de 
dezembro 
de 2003 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 244/2003 
Nº Processo: 23034021367200326. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61101671000133. Contratado: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. 
Objeto: Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$1.859.664,78.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2003 
Nº Processo: 23034021369200315. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
42444703000159. Contratado: EDITORA ROCCO LTDA. Objeto: Aquisição 
de coleções de obras literárias para atender ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: R$990.738,28.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2003 
Nº Processo: 23034021366200381. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 246, p. 66, 
18 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2003&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2003&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2003&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2003&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2003&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=200
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02616124000121. Contratado: NEWTEC EDITORES LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: 
R$3.002.847,66.” 

143 19 de 
dezembro 
de 2003 

Extrato de 
contrato nº 
247/2003 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2003 
Nº Processo: 23034021360200312. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33041385000194. Contratado: AGIR EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de 
coleções de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2003. [...] Valor Total: R$2.087.189,65.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 247/2003. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 247, 
p. 67, 19 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/12/2003&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019. 

144 29 de 
dezembro 
de 2003 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 272/2003 
Nº Processo: 23034026812200344. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
66004359000145. Contratado: CODICE COMERCIO DISTRIBUICAO 
ECASA EDITORIAL LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - Ação 
"Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: 
R$3.108.737,32.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 273/2003 
Nº Processo: 23034026807200331. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55789390000112. Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca 
Escolar". [...] Valor Total: R$5.843.158,62.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 274/2003 
Nº Processo: 23034026776200319. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33495771000156. Contratado: DISTRIBUIDORA RECORD DE 
SERVICOSDE IMPRENSA S A. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - Ação 
"Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: 
R$6.363.437,57.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 275/2003 
Nº Processo: 23034026803200353. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
32081580000185. Contratado: EDITORA 34 LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 140, n. 252, p. 43-
44, 29 dez. 2003. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=368. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2003&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2003&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=368
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2003&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=368
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PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] 
Valor Total: R$1.003.443,15.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 276/2003 
Nº Processo: 23034026777200363. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04067191000160. Contratado: EDITORA GLOBO S/A. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". 
[...] Valor Total: R$4.866.526,97.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 277/2003 
Nº Processo: 23034026773200385. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33324484000183. Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA 
SOCIEDADEANONIMA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - Ação "Biblioteca 
do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: 
R$10.925.510,60.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 278/2003 
Nº Processo: 23034026775200374. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
42444703000159. Contratado: EDITORA ROCCO LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". 
[...] Valor Total: R$1.893.303,96.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 279/2003 
Nº Processo: 23034026806200397. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
65542532000104. Contratado: GERACAO DE COMUNICACAO 
INTEGRADACOMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - Ação 
"Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: 
R$3.108.737,32.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 280/2003 
Nº Processo: 23034026778200316. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43825736000101. Contratado: GLOBAL EDITORA E 
DISTRIBUIDORALTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 – Ação "Biblioteca 
do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: R$7.634.646,76.” 
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 281/2003 
Nº Processo: 23034026772200331. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
40306714000147. Contratado: GRAPHIA PROJETOS DE 
COMUNICACAOLTDA ME. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 – Ação 
"Biblioteca do Professo" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: 
R$399.483,90.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 282/2003 
Nº Processo: 23034026800200310. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33041385000194. Contratado: AGIR EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] 
Valor Total: R$335.254,10.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 283/2003 
Nº Processo: 23034026811200308. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00935453000100. Contratado: EDIOURO PUBLICACOES S/A. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca 
Escolar". [...] Valor Total: R$159.010,46.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 284/2003 
Nº Processo: 23034026802200317. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61353579000160. Contratado: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação 
"Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: R$6.244.076,07.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/2003 
Nº Processo: 23034026805200342. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60434842000183. Contratado: EDITORA BRASILIENSE S A. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca 
Escolar". [...] Valor Total: R$6.648.977,74.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2003 
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Nº Processo: 23034026799200323. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33038696000102. Contratado: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca 
Escolar". [...] Valor Total: R$3.144.067,57.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2003 
Nº Processo: 23034026801200364. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
67379503000190. Contratado: MUSA EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". 
[...] Valor Total: R$682.389,67.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 288/2003 
Nº Processo: 23034026804200306. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60730108000161. Contratado: MELHORAMENTOS DE SAO 
PAULOLIVRARIAS LIMITADA. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - Ação 
"Biblioteca do Professor" / Ação "Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: 
R$199.075,20.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 289/2003 
Nº Processo: 23034026810200355. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61101671000133. Contratado: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2003 - Ação "Biblioteca do Professor" / Ação 
"Biblioteca Escolar". [...] Valor Total: R$380.489,03.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 291/2003 
Nº Processo: 23034021299200303. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
44127355000111. Contratado: EDITORA SCIPIONE LTDA. Objeto: 
Aquisição de coleções de obras literárias para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2003. Valor Total: R$2.777.029,89.” 

145 10 de 
fevereiro de 

2004 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO 
1) Contrato nº 007/2004; Data da assinatura: 27.01.2004; Contratada: 
Carnaúba Locadora Ltda.; Prazo de vigência: até que a quilometragem 
licitada se complete, ou seja, 10.000 km; Objeto: contratação dos serviços 
de transporte extra para as operações PNLD/PNBE/ 2003/2004, na capital 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 28, p. 46, 10 
fev. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2004&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=96
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do estado, 10.000 km efetuados por veículos leves; Valor do desembolso 
total: R$ 8.500,00.” 

/02/2004&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

146 20 de 
fevereiro de 

2004 

Portaria nº 37, de 
18 de fevereiro de 
2004 

“PORTARIA N.º 37, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004 
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 14º do Decreto nº 4626, de 21 de março de 2003. 
CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de algumas 
atribuições do Presidente do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos técnicos 
e administrativos da celebração dos contratos e convênios, afetos aos 
programas e projetos sob a competência regimental do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um fluxo operacional 
mais adequado e dar maior agilidade ao processo decisório, que envolve a 
celebração de contratos e convênios pelo FNDE; resolve: 
Art. 1º Delegar competência, vedada a subdelegação, ao titular da Diretoria 
de Ações de Assistência Educacional - DIRAE, para celebrar convênios em 
nome do FNDE, que tenham por objeto a execução do Programa Dinheiro 
Direto na Escola - PDDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE, do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE e do Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD com as Organizações Não-
Governamentais, bem como representar o FNDE nos contratos 
administrativos e respectivos termos aditivos relacionados a esses 
Programas. 
Art. 2º A delegação de que trata o art. 1º desta portaria abrangerá a 
assinatura e a ordenação de despesas dos respectivos convênios e 
contratos, bem como a realização de compras e serviços para a execução 
do Programa Nacional do Livro Didático, do Programa Nacional Biblioteca 
da Escola, incluindo aquisição, controle de qualidade e distribuição, até o 
valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) independentemente da 
modalidade de licitação, abrangendo também os casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação. 
Art. 3º No caso de convênios, as competências delegadas no art. 1º desta 
portaria somente poderão ser exercidas pelo referido diretor, após a 
aprovação, pelo Presidente do FNDE, do relatório “Projetos Analisados e 
Aprovados”, emitido pela DIRAE, contendo, pelo menos, os seguintes 
dados dos convênios a serem celebrados: 
I - Nome do convenente; 
II - Objeto do convênio; 
III - Valor do convênio; 
IV - Valor da contrapartida do convenente; 
V - Vigência; 
VI - Aprovação da área competente. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a Portaria nº 73, de 08.05.2003. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 37, de 18 de fevereiro 
de 2004. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 45, 
n. 36, p. 10, 20 fev. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/02/2004&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=44. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2004&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/02/2004&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=44
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/02/2004&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=44
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JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES” 

147 04 de maio 
de 2004 

Aviso de Licitação 
– Pregão nº 
13/2004 

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 13/2004 
Objeto: Contratação de empresa especializada para proceder a retirada dos 
depósitos do FNDE, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e 
postagem junto a ECT de livros referentes ao PNBE2003, conforme as 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total 
de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/05/2004 de 08h00 às 12h00 e de 14h 
às 17h30. Endereço: SBS Quadra 02 Bloco 
"F" 1º Subsolo la 05 - Ed. Áurea. Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das 
Propostas: 14/05/2004 às 09h30. Informações Gerais: Edital disponível nos 
sitewww.comprasnet.gov.br e www.fnde.gov.br. 
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de Licitação – Pregão nº 
13/2004. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, 
n. 84, p. 25, 04 maio 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/05/2004&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=9. Acesso em: 20 
set. 2019. 
6 

148 21 de maio 
de 2004 

Portaria nº 101, de 
19 de maio de 
2004 

“PORTARIAS DE 19 DE MAIO DE 2004 
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 14 do Anexo I do Decreto n° 4.626, de 21 de março de 2003, e 
CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de algumas 
atribuições do Presidente do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos técnicos 
e administrativos da celebração dos contratos e convênios, afetos aos 
programas e projetos sob a competência regimental do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer fluxo operacional mais 
adequado e dar maior agilidade ao processo decisório, que envolve a 
celebração de contratos e convênios pelo FNDE; resolve: 
Nº 101 - Art. 1° Delegar competência, vedada a subdelegação, ao titular da 
Diretoria de Ações e Assistência Educacional (DIRAE), para celebrar 
convênios em nome do FNDE, que tenham por objeto a execução do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE), do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), além de outros 
programas e projetos educacionais de assistência financeira suplementar, 
cujas finalidade e abrangência relacionem-se com as atribuições 
regimentais que lhe são conferidas, bem como representar o FNDE nos 
contratos administrativos e respectivos termos aditivos vinculados a esses 
programas e projetos. 
Art. 2° A delegação de que trata o art. 1° desta portaria abrangerá a 
assinatura e a ordenação de despesas dos respectivos convênios e 
contratos, bem como realização de compras e serviços para a execução do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE), incluindo aquisição, 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 101, de 19 de maio de 
2004. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 45, n. 
97, p. 11, 21 maio 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/05/2004&jornal=2&pagina=11&totalArquivos=32. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/05/2004&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=9
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/05/2004&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=9
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2004&jornal=2&pagina=11&totalArquivos=32
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2004&jornal=2&pagina=11&totalArquivos=32
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controle de qualidade e distribuição, até o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais) independentemente da modalidade de licitação, 
abrangendo também os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Art. 3° No caso de convênios, as competências delegadas no art. 1° desta 
portaria somente poderão ser exercidas pelo referido diretor, após a 
aprovação, pelo Presidente do FNDE, do relatório “Projetos Analisados e 
Aprovados”, emitido pela DIRAE, do qual deverão contar, pelo menos, os 
seguintes dados dos convênios a 
serem celebrados: 
I. nome do convenente; 
II. objeto do convênio; 
III. valor do convênio; 
IV. valor da contrapartida do convenente; 
V. vigência; 
VI. aprovação da área competente. 
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a Portaria n° 37, de 18.02.2004.” 

149 27 de maio 
de 2004 

Monitoramento do 
Programa 
Nacional 
Biblioteca da 
Escola pelo 
Tribunal de 
Contas da União 

“Sumário: Monitoramento. Programa Nacional de Biblioteca na Escola. 
Segunda verificação do cumprimento de recomendações em auditoria de 
natureza operacional. Determinação para que seja dada continuidade ao 
monitoramento com relatório de impacto em dezembro de 2004.Envio de 
cópia da deliberação ao FNDE e SEIF.” 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. [Monitoramento do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola pelo Tribunal de Contas 
da União]. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 
141, n. 101, p. 150, 27 maio 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/05/2004&jornal=1&pagina=150&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019. 

150 28 de maio 
de 2004 

Extrato de 
contrato nº 
21/2004 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2004 
Nº Processo: 23034000433200413. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03597034000101. Contratado: LOGISTICA E DISTRIBUICAO 
VIP/DFLTDA. Objeto: Prestação de serviços de armazenagem, mixagem, 
embalagem, paletização e postagem junto a ECT de materiais do 
PNBE/DIRAE. [...] Valor Total: R$1.517.980,30” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 21/2004. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 102, 
p. 19, 28 maio 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/05/2004&jornal=3&pagina=19&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019. 

151 07 de junho 
de 2004 

Portaria nº 1.618, 
de 3 de junho de 
2004 

“PORTARIA Nº 1.618, DE 3 DE JUNHO DE 2004 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTERINO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da 
Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nas Portarias nº 2.069 de 
04 de agosto de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 05 de agosto 
de 2003, e nº3.443, de 18 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial 
da União de 19 de novembro de 2003, e 
considerando o papel das bibliotecas públicas para a formação do leitor; 
considerando a responsabilidade das Prefeituras em disponibilizar espaços 
públicos voltados para a guarda, conservação e utilização de acervos; 
considerando a necessidade de interação e intercâmbio de informações 
entre as bibliotecas públicas e as escolas; 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.618, de 3 de junho 
de 2004. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 141, 
n. 108, p. 22, 07 jun. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/06/2004&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/2004&jornal=1&pagina=150&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/2004&jornal=1&pagina=150&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2004&jornal=3&pagina=19&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2004&jornal=3&pagina=19&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/06/2004&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/06/2004&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=96
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considerando a interação entre o Ministério da Educação e o Ministério da 
Cultura, no âmbito do Programa “Fome de Livro”, com vistas à 
democratização do acesso à leitura, resolve: 
Art. 1º Alterar a redação do art. 2º da Portaria 3.443, de 18 de novembro de 
2003, publicada no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 2003, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º Determinar a ampliação da distribuição das obras de literatura do 
PNBE 2003, objeto da Portaria nº 232 de 28 de gosto de 2003, às 
Prefeituras Municipais que aderirem à ação denominada Casa da Leitura”. 
§ 1º A ação de que trata este artigo exigirá dos beneficiários, a título de 
contrapartida, a dinamização dos acervos, seja em Bibliotecas Públicas ou 
em outro local apropriado à sua utilização, e o estabelecimento de parcerias 
com as escolas do município para a realização de atividades voltadas ao 
incentivo à prática da leitura. 
§ 2º As prefeituras que receberem mais de um acervo deverão destinar à 
Biblioteca Pública Municipal pelo menos um dos acervos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
FERNANDO HADDAD” 

152 22 de junho 
de 2004 

Resolução nº 30, 
de 18 de junho de 
2004 

“RESOLUÇÃO Nº 30, DE 18 DE JUNHO DE 2004 
Dispõe sobre a composição e a distribuição da Reserva Técnica e o 
Remanejamento 
dos livros distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 
centralizado e pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 30, de 18 de junho 
de 2004. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 141, 
n. 118, p. 11-12, 22 jun. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/06/2004&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

153 27 de julho 
de 2004 

Aviso de licitação 
– Pregão nº 
32/2004 

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 32/2004 
A ECT/DR/RS, torna público que fará realizar o Pregão n.º 032/2004, com 
a data de abertura em 06/08/2004, às 14 horas, cujo objeto é a prestação 
de serviços de mão-de-obra temporária, para suprir carência transitória de 
pessoal, por acréscimo extraordinário de serviços relativos ao PNLD/PNBE 
2005, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus 
anexos, o qual poderá ser obtido pelos interessados junto a Comissão 
Permanente de Licitação, sita na Rua Siqueira Campos, 1100 - sala 404, 
90002-900 Porto Alegre/RS, de segunda à sexta-feira, no horário das 14 às 
17 horas, bem como maiores informações pelo telefone/fax: (51)3220-8729 
e (51)3220-8988. Valor do Edital: R$ 5,00 (cinco reais). 
ROMEU BANIAS 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de licitação – Pregão nº 32/2004. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 143, 
p. 56, 27 jul. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/07/2004&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

154 29 de julho 
de 2004 

Aviso de licitação 
– Pregão nº 
18/2004 
 

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 18/2004 
Objeto: Seleção e contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de hotelaria, instalações, equipamentos e traslado aos 
participantes do evento, 8º Encontro Técnico Nacional dos Programas 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação – Pregão nº 
18/2004. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, 
n. 145, p. 27, 29 jul. 2004. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/06/2004&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/06/2004&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2004&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2004&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=96
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Extrato de 
dispensa de 
licitação 

PNLD e PNBE, a ser realizado no período de 18 a 20 de agosto de 2004 na 
cidade de Brasília-DF, conforme especificações e condições constantes do 
Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 29/07/2004 de 
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: SBS Quadra 02 Bloco "F" 
1º Subsolo la 05 - Ed. Áurea. Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das 
Propostas: 10/08/2004 às 09h30. Informações Gerais: Edital disponível no 
site www.comprasnet.gov.br e www.fnde.gov.br. 
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
Pregoeiro” 
 
“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
001) Dispensa de Licitação nº 4000155/2004; Data da autorização: 
13/07/2004; Contratado: FRANCISCO ROGÉRIO ALBUQUERQUE 
GALVÃO - ME - GALVÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS; Objeto: 
Contratação em caráter emergencial de serviços de transporte para entrega 
de livros dos programas PNBE CASA DA LEITURA, PNBE 
PROFESSORES E PNBE BIBLIOTECA ESCOLAR/2004 para atender as 
necessidades da área operacional quanto ao contrato FNDE 2004/2005; 
Conta Orçamentária: 12011.44408.010099; Enquadramento Legal: Art.24, 
Inciso IV; da Lei 8.666/93; Valor Global: R$ 25.783,90(vinte e cinco mil 
setecentos e oitenta e três reais e noventa centavos).” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/07/2004&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de dispensa de licitação. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 145, 
p. 62, 29 jul. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/07/2004&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019 

155 11 de 
agosto de 

2004 

Visto de licitação – 
Pregão nº 34/2004 

“VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N.º 34/2004 
A ECT/DR/RS, torna público que fará realizar o Pregão n.º 034/2004, com 
a data de abertura em 24/08/2004, às 14 horas, cujo objeto é a contratação 
de serviços de transporte, no período de 15/09/2004 até 13/03/2005, de 46 
(quarenta e seis) veículos tipo furgão e 2 (dois) caminhões com baú, 
plataforma eletrohidraulica e com motorista e um ajudante para cada 
veículo, para distribuição de encomendas do PNLD/PNBE -2004/2005, 
conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, 
o qual poderá ser obtido pelos interessados junto a Comissão Permanente 
de Licitação, sita na Rua Siqueira Campos, 1100 - sala 404, 90002-900 
Porto Alegre/RS, de segunda à sexta-feira, no horário das 14 às 17 horas 
ou pelo site www.correios.com.br. Mais informações pelo telefone/fax: 
(51)3220-8729 e (51)3220-8988. 
ROMEU BANIAS 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Visto de licitação – Pregão nº 34/2004. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 154, 
p. 69, 11 ago. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/08/2004&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019.  

156 13 de 
agosto de 

2004 

Pregão nº 32/2004 “PREGÃO N.º 32/2004 
A ECT/DR/RS, torna pública a homologação do pregão n.º 032/2004, cujo 
objeto é a prestação de serviços de mão-de-obra temporária, para suprir a 
carência transitória de pessoal, por acréscimo extraordinário de serviços 
relativos ao PNDL/PNBE/ 2005. Empresa vencedora: Treinosul Recursos 
Humanos Ltda. Valor homem/hora R$ 6,20. Valor Global R$ 212.619,60.” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Pregão nº 32/2004. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 156, p. 57, 13 ago. 
2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2004&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2004&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2004&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2004&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/2004&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/08/2004&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/08/2004&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=96
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/08/2004&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

157 01 de 
outubro de 

2004 

Aviso de 
homologação – 
Pregão nº 34/2004 

“AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N.º 34/2004 
A ECT/DR/RS, torna pública a homologação do pregão n.º 034/2004, cujo 
objeto é a contratação de serviços de transportes, de 46 (quarenta e seis) 
veículos tipo furgão e 2 (dois) caminhões com baú, plataforma 
eletrohidraulica e com motorista e um ajudante para cada veículo, para 
distribuição de encomendas do PNLD/PNBE - 2004/2005. Empresas 
vencedoras: item 1 - Transportes Stelmach Ltda., Valor contratual R$ 
378.000,00; item 2 - Rejani Fatima Dani - ME, Valor contratual R$ 
193.200,00; item 3 - Mercopampa Dist. Prod. Alim. Ltda, Valor contratual 
R$ 207.600,00; item 4 – Estrela Transportes Ltda., Valor contratual R$ 
157.680,00 e item 5 – Transportadora Sol Dourado Ltda., Valor contratual 
R$ 364.800,00.” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de homologação – Pregão nº 
34/2004. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, 
n. 190, p. 62, 01 out. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/10/2004&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=116. Acesso em: 
20 set. 2019.  

158 08 de 
outubro de 

2004 

Extrato de termos 
aditivo 

“014) 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2004; Data da Assinatura: 
23/09/2004; Contratada: Francisco Rogério Albuquerque Galvão - ME; 
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato, pelo período de 04 (quatro) meses, 
com início em 23/09/2004 e término em 23/01/2005, relativo a prestação de 
serviços de Transporte Rodoviário de Cargas para atender Programa 
PNBE.” 
 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extrato de termo aditivo. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 195, p. 65, 08 out. 2004. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/10/2004&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019.  

159 11 de 
outubro de 

2004 

Extrato de 
dispensa de 
licitação 

“EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
001) Dispensa de Licitação nº 4000225/2004; Data da Autorização: 
06/10/2004; Locador: Maria Lindalva Correia Carlos; Objeto: Locação de 
imóvel para funcionamento das atividades da AC Itapiuna/CE, situado à 
Rua São Francisco, 71 - Centro - Itapiuna/CE, com 52,00m² de área; 
Vigência: 60 (sessenta ) meses, início 07/10/2004 e término em 07/10/2009; 
Classificação Orçamentária: Conta: 44404010000; Enquadramento Legal: 
Art.24, Inciso X; da Lei 8.666/93; Valor Global: R$ 18.000,00 (Dezoito mil 
reais); Valor do Desembolso no Exercício: R$ 900,00 (Novecentos reais). 
002) Dispensa de Licitação n.º 4000204/2004; Data da autorização: 
06/10/2004; Locador: Efisa Araújo de Sousa; Objeto: Locação de imóvel na 
cidade de Sobral/CE para o funcionamento das atividades do contrato ECT 
x FNDE - Operação PNLD/PNBE 2004/2005, situado Av. Senador Hermírio 
de Moraes, 716 - Sobral/CE, com 596,00 m² de área; Vigência: 12(doze) 
meses, início 07/10/2004 e término em 07/10/2005; Classificação 
Orçamentária: Conta: 44404010000; Enquadramento Legal: Art.24, Inciso 
X; da Lei 8.666/93; Valor Global: R$ 20.400,00 (Vinte e mil e quatrocentos 
reais); Valor do Desembolso no Exercício: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem 
reais).” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extrato de dispensa de licitação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 196, p. 56, 
11 out. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/10/2004&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019.  

160 29 de 
outubro de 

2004 

Portaria nº 3511, 
de 28 de outubro 
de 2004 

“PORTARIA Nº 3.511, DE 28 DE OUTUBRO DE 2004 
Aprova o Regimento Interno do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 3511, de 28 de 
outubro de 2004. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 141, n. 209, p. 14-19, 29 out. 2004. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/08/2004&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2004&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2004&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/10/2004&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/10/2004&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/10/2004&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/10/2004&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=124
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/10/2004&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=316. Acesso em: 
20 set. 2019. 

161 19 de 
novembro 
de 2004 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATOS DE CONTRATOS 
1) Contrato de Prestação de Serviços nº 019/2004. Data da assinatura: 
05/10/2004 - Contratado: C.R.T. - LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. 
Vigência: 04/10/2004 à 04/10/2005. Objeto: Contratação de 04 (quatro) 
caminhões baús de 18 (dezoito) m3 (metros cúbicos), com capacidade de 
carga podendo variar de 3,6 (três vírgula seis) a 4 (quatro) toneladas cada, 
com motorista e combustível por conta do contratado, para utilização na 
prestação dos serviços de transporte de carga - FNDE - através de viagens 
extraordinárias de caráter eventual de acordo com as necessidades da 
ECT/DR/SE, sem prévia programação. O valor global estimado para o 
contrato é de R$ 51.314,25 (cinqüenta e um mil, trezentos e catorze Reais 
e vinte e cinco Centavos) distribuídos entre os 12 (doze) meses vincendos. 
Fundamentação legal: Este Contrato é oriundo da Carta-Convite sob nº 
4000006/2004, e vinculado aos ditames da Lei nº 8.666/93. 
2) Contrato de Locação Predial nº 004/2004. Data da assinatura: 
22/10/2004 - Locador: CLOVES DANTAS SANTOS. Vigência: 22/10/2004 
à 21/04/2005. Objeto: Locação predial do pavimento térreo do imóvel sito à 
Rua Nossa Senhora de Fátima nº 25 - Bairro José Conrado de Araújo - 
Aracaju/SE - CEP 49.085-260, medindo 805,00 (oitocentos e cinco) m2 
(metros quadrados) de área construída, para armazenagem e tratamento 
da carga da OPERAÇÃO FNDE/PNBE/2004 E PNLD/2005. O valor global 
para o presente contrato é de R$ 12.000,00 (doze mil Reais) distribuídos 
entre os 06 (seis) meses vincendos. Fundamentação legal: Este Contrato é 
oriundo da Dispensa de Licitação sob nº 4000122/2004, e vinculado aos 
ditames da Lei nº 8.666/93.” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extratos de contratos. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 222, p. 62, 19 nov. 
2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/11/2004&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019. 

162 24 de 
dezembro 
de 2004 

Edital de 
convocação 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE informa aos 
titulares de direito autoral de obras de literatura que terá início no dia 
31/12/2004 e término no dia 18/03/2005, o processo de avaliação e seleção 
dessas obras conforme definido no Edital de Convocação, para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005, com a entrega das 
obras inscritas até o dia 18/03/2005. Cópias do Edital no site: 
www.fnde.gov.br.  
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 
Presidente” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 247, p. 34, 
24 dez. 2004. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/12/2004&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

163 05 de 
janeiro de 

2005 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE/MEC, faz saber 
aos titulares de direito autoral e a quem mais possa interessar, que o 
ANEXO I - Triagem, do Edital de Convocação para Inscrição de Obras de 
Literatura no Processo de Avaliação e Seleção para o Programa Nacional 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 141, n. 247, p. 18, 05 jan. 
2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/10/2004&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=316
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/10/2004&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=316
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2004&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2004&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2004&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2004&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2005&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=128
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Biblioteca da Escola - PNBE/2005, foi alterado e estará à disposição, a partir 
de 04/01/2005, no site www.fnde.gov.br. Processo nº 23034.039576/2004-
15  
ALEXANDRE SERWY 
Coordenador-Geral dos Programas do Livro” 

/01/2005&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019. 

164 11 de 
fevereiro de 

2005 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE/MEC, faz saber 
aos titulares de direito autoral e a quem mais possa interessar, que o Edital 
de Convocação para Inscrição de Obras de Literatura no Processo de 
Avaliação e Seleção para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2005, foi alterado e a Errata estará à disposição no site 
www.fnde.gov.br. Processo nº 23034.039576/2004-15 
DANIEL SILVA BALABAN 
Diretor” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 28, p. 21, 11 fev. 
2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/02/2005&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 

165 04 de março 
de 2005 

Extratos de 
contratos 

“CONTRATO ED28854/2005 - SA651/2005. 
SIGNATÁRIOS: UNESCO-PROJETO 914 BRA1095 Educação e 
Aprendizagem e Edmir Perrotti. 
ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços. 
OBJETIVO: Elaborar documentos referentes ao processo de avaliação de 
obras literárias para o PNBE/2005, bem como apresentar propostas de uma 
rede nacional de literatura, a ser criada pelo MEC, em parceria com os 
Estados e Municípios, com o objetivo de apoiar e estimular o 
desenvolvimento de programas de formação de alunos e professores 
leitores. VALOR: R$45.600,00(quarenta e cinco mil e seiscentos reais) 
totais. VIGÊNCIA: 01/02/2005 a 23/12/2005. ASSINARAM: Jorge Werthein, 
Representante Residente, em resposta à solicitação da Agência Executora, 
como Contratante e Edmir Perrotti, como Contratado, residente e 
domiciliado em São Paulo-SP/Brasil, portadora do CPF nº 
244.875.388.15.DATA DA ASSINATURA: 01/02/2005.” 
 
“CONTRATO ED28855/2005 - SA655/2005. 
SIGNATÁRIOS: UNESCO-PROJETO 914 BRA1095 Educação e 
Aprendizagem e Heloysa Dantas de Souza Pinto. ESPÉCIE: Contrato de 
prestação de serviço. OBJETIVO: Elaborar documentos referentes ao 
processo de avaliação de obras literárias para o PNBE/2005 e elaborar um 
levantamento dos dados relativos aos programas de incentivo à leitura 
desenvolvidos em todo o País. VALOR: R$19.200,00(dezenove mil e 
duzentos reais) totais. VIGÊNCIA: 01/02/2005 a 31/08/2005. ASSINARAM: 
Jorge Werthein, Representante Residente, em resposta 
à solicitação da Agência Executora, como Contratante e Heloysa Dantas de 
Souza Pinto, como Contratada, residente e domiciliada em São Paulo-
SP/Brasil, portadora do CPF nº 088.565.628.80. DATA DA ASSINATURA: 
01/02/2005.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 43, p. 25, 04 
mar. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/03/2005&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2005&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2005&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2005&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/03/2005&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/03/2005&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=96
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166 18 de março 
de 2005 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 5/2005 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2005 
Nº Processo: 23034000017200598. Objeto: Contratação do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT para executar a 
etapa de triagem das obras inscritas em atendimento ao PNLD/2006 
(Dicionários), PNLD/2007, PNLEM/2007 e PNBE/2005. Total de Itens 
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei8.666/93. 
Justificativa: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 Declaração de Inexigibilidade 
em 17/03/2005. DANIEL SILVA BALABAN. Ordenador de Despesas. 
Ratificação em 17/03/2005. JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES. 
Presidente do FNDE. Valor: R$ 3.071.151,10. Contratada: INSTITUTO DE 
PESQUISAS TECN DO ES DE SP SA IPT. Valor: R$ 3.071.151,10” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 5/2005. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 142, n. 53, p. 19, 18 mar. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/03/2005&jornal=3&pagina=19&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019. 

167 29 de março 
de 2005 

Extrato de 
contrato nº 4/2005 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2005 
Nº Processo: 23034000017200598. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60633674000155. Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO 
ESTDE SP SA I P T. Objeto: Contratação do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT para executar a etapa de 
triagem das obras inscritas em atendimento ao PNLD/2006 (Dicionários), 
PNLD/2007, PNLEM/2007 e PNBE/2005. Fundamento 
Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93 e modificações posteriores. 
Vigência: 21/03/2005 a 21/03/2006. Valor Total: R$3.071.151,10. Fonte: 
113150072 - 2005NE900091 Fonte: 113150072 - 2005NE900093 Fonte: 
112000000 - 2005NE900092. Data de Assinatura: 21/03/2005.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 4/2005. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 59, p. 
20, 29 mar. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/03/2005&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019. 

168 03 de 
agosto de 

2005 

Extratos de 
compromisso  

Extratos de compromisso com o objetivo de “Instituir competências para o 
desenvolvimento de ações técnico-operacionais, visando o 
acompanhamento da execução dos programas PNLD e PNBE” nos estados 
de: Minas Gerais, São Paulo, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Amazonas, 
Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Rio de Janeiro,  Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, 
Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Piauí e Maranhão.  

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de compromisso. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 148, p. 25-
27, 03 ago. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/08/2005&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019.  

169 02 de 
setembro de 

2005 

Monitoramento do 
Programa 
Nacional 
Biblioteca da 
Escola pelo 
Tribunal de 
Contas da União 

“Sumário: Monitoramento de natureza operacional. Avaliação do impacto 
da implementação das recomendações contidas na Decisão 660/2002-
TCU-Plenário sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola. 
Cumprimento quase integral das recomendações contidas na referida 
decisão. Determinação. Recomendações. Ciência a todos os interessados. 
Apensamento às contas anuais da Secretaria de Educação Básica.” 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. [Monitoramento do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola pelo Tribunal de Contas 
da União]. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 
142, n. 170, p. 259-261, 02 set. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/09/2005&jornal=1&pagina=259&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019.  

170 09 de 
setembro de 

2005 

Resolução nº 36, 
de 8 de setembro 
de 2005 

“RESOLUÇÃO Nº 36, DE 8 DE SETEMBRO DE 2005 
Altera o art. 2º da Resolução/CD/FNDE nº 58, de 23 de dezembro de 2004, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, de 24 de dezembro de 
2004, pertinente ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 36, de 8 de 
setembro de 2005. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 142, n. 174, p. 26, 09 set. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2005&jornal=3&pagina=19&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2005&jornal=3&pagina=19&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/03/2005&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/03/2005&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/08/2005&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/08/2005&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/2005&jornal=1&pagina=259&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/2005&jornal=1&pagina=259&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2005&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=88
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O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 14, Capítulo V, Seção 
IV, do Anexo I do Decreto nº 5.157, de 27 de julho de 2004, e pelos arts. 3º, 
5º e 8º do Anexo da Resolução/ CD/FNDE/ nº 031, de 30 de setembro de 
2003, resolve “ad referendum”: 
Art. 1º - Alterar o art. 2º da Resolução/CD/FNDE nº 58, de 23 de dezembro 
de 2004, pertinente ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2005, que passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 2º - Serão selecionados e disponibilizados para escolha das escolas 
públicas 15 (quinze) acervos, compostos por 20 (vinte) obras de literatura 
cada, cabendo às escolas: 
I - com menos de 151 alunos, 1 (um) acervo com 20 (vinte) títulos; 
II - com 151 a 700 alunos, 2 (dois) acervos com 20 (vinte) títulos; e 
III - com mais de 700 alunos, 5 (cinco) acervos com 20 (vinte) títulos. 
Parágrafo Primeiro - Cada acervo de que trata o “caput” deste artigo será 
composto por obras de diferentes níveis de dificuldade, de forma que os 
alunos leitores tenham acesso a textos para serem lidos com autonomia e 
outros para serem lidos com a medição do professor, contemplando os 
seguintes gêneros e tipos de texto: 
I - poesias, quadras, parlendas e cantigas: 
II - contos, crônicas, teatro, textos de tradição popular, mitologia, lendas, 
fábulas, apólogos, contos de fadas e advinhas; 
III - novelas (clássico, terror, aventura, suspense, amor, humor); e 
IV - livros de imagens”. 
Parágrafo Segundo - As escolas que não fizerem a escolha, em tempo 
hábil, serão atendidas compulsoriamente na seqüência do acervo.  
Art. 2º - Permanecem inalterados todos os demais Artigos da Resolução nº 
58, de 23 de dezembro de 2004. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
FERNANDO HADDAD” 

/09/2005&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019.  

171 14 de 
setembro de 

2005 

Portaria nº 3.158, 
de 13 de setembro 
de 2005 

“PORTARIA Nº 3.158, DE 13 DE SETEMBRO DE 2005 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto na Resolução n.º 036/2005 - CD/FNDE, de 
09/09/2005, resolve: 
Art. 1º Determinar que, no exercício de 2005, o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE, instituído pela Portaria Ministerial n.º 584, de 
28/04/1997, atenderá às escolas públicas que ofereçam as séries iniciais 
do ensino fundamental, devidamente cadastradas por meio do Censo 
Escolar, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Convocação 
para Inscrição de Obras de Literatura no Processo de Avaliação e Seleção 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 3.158, de 13 de 
setembro de 2005. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 142, n. 177, p. 40-43, 14 set. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/09/2005&jornal=1&pagina=40&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2005&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2005&jornal=1&pagina=40&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2005&jornal=1&pagina=40&totalArquivos=224
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para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005, de 23 de 
dezembro de 2004. 

Art. 2º O atendimento de que trata o art. 1º desta Portaria será realizado 

mediante a escolha e distribuição de acervos compostos por livros de 
literatura infantil e juvenil, selecionados por especialistas na área de 
literatura e de educação e referendados pela Secretaria de Educação 
Básica, conforme relação anexa a esta Portaria. 
Art. 3º A aquisição e distribuição dos acervos ficarão a cargo do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO HADDAD” 

172 16 de 
setembro de 

2005 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 33/2005 
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO - Contratação de empresa 
especializada para recebimento, armazenagem, mixagem, embalagem, 
paletização e postagem junto a ECT, de aproximadamente 8.501.480 
exemplares de livros, sendo 3.575.160 exemplares de obras de literatura 
referente ao Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE/ 2005 e 
4.926.320 exemplares de dicionários brasileiros de Língua Portuguesa para 
o Programa Nacional do Livro Didático-PNLD/2006, conforme 
especificações e condições constantes do Edital e seus anexos. Total de 
Itens Licitados: 00001. Edital: 16/09/2005 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 
17h30. Endereço: S.B.S, Quadra 02, Bloco F - Edifício Áurea 1 subsolo, 
sala 05. Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 
16/09/2005 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
Propostas: 28/09/2005 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br  
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 179, p. 21, 16 set. 
2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/09/2005&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019.  

173 04 de 
novembro 
de 2005 

Aviso de 
homologação 

“AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÂO ELETRONICO Nº 5000009 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Diretoria Regional do Mato 
Grosso do Sul, torna pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 
5000009 que tem por objeto a prestação de serviços de carregamento, 
transporte e entrega de livros e outros  objetos postais PNLD e PNBE, 
veículo com motorista e ajudante, para as unidades da Diretoria Regional 
de Mato Grosso do Sul às seguintes empresas: Lote 1 - Agile Transportes 
Rodoviários Ltda., CNPJ/MF n°. 01436238/0001-27, valor global R$ 
96.440,20; Lote 2 - Sedmar Serviços Especializados e Transportes Maringá 
Ltda. , CNPJ/MF n°. 77281459/0001-35, valor global R$ 72.000,00; Lote 3 
- HG Transportes Ltda. CNPJ/MF n°. 07206331/0001-21, valor global R$ 
46.739,28; e Lote 4 - Sedmar Serviços Especializados e Transportes 
Maringá Ltda., CNPJ/MF n°. 77281459/0001-35, valor global R$ 69.499,98. 
JORGE TAKEMOTO 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de homologação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 212, p. 99, 04 nov. 
2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/11/2005&jornal=3&pagina=99&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/2005&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/2005&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/2005&jornal=3&pagina=99&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/2005&jornal=3&pagina=99&totalArquivos=152
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174 24 de 
novembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 36/2005 
Nº Processo: 23034038966200541. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDITORA HEDRA LTDA. Valor: R$ 135.684,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2005 
Nº Processo: 23034038926200507. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: RHJ LIVROS LTDA. Valor: R$ 475.771,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2005 
Nº Processo: 23034038962200562. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA LETRAS BRASILEIRAS LTDA. Valor: R$ 
185.740,80.” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 39/2005 
Nº Processo: 23034039078200545. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA RCB LTDA. Valor: R$ 695.353,59." 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 40/2005 
Nº Processo: 23034038979200510. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA Y. H. LUCERNA LTDA. Valor: R$ 123.796,80.” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2005 
Nº Processo: 23034038912200585. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: QUINTETO EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 106.941,12” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42/2005 
Nº Processo: 23034038973200542. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA OBJETIVA LTDA. Valor: R$ 588.548,07” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 43/2005 
Nº Processo: 23034038932200556. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA FTD SA. Valor: R$ 583.337,97” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2005 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 225, p. 47-48, 24 nov. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/11/2005&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2005&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2005&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=152
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Nº Processo: 23034038982200533. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA MODERNA LTDA. Valor: R$ 805.291,05” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 45/2005 
Nº Processo: 23034038908200517. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: LAZULI EDITORA LTDA. Valor: R$ 60.855,13” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2005 
Nº Processo: 23034038963200515. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
Contratada: EDITORA MERCURYO LTDA. Valor: R$ 220.604,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 47/2005 
Nº Processo: 23034039028200568. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. Valor: R$ 352.446,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2005 
Nº Processo: 23034038899200564. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 1.232.843,56” 

175 25 de 
novembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49/2005 
Nº Processo: 23034038927200543. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA BIRUTA LTDA. Valor: R$ 257.141,25” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 50/2005 
Nº Processo: 23034038970200517. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA ROCCO LTDA. Valor: R$ 1.653.143,41” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 51/2005 
Nº Processo: 23034038923200565. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA COMPOR LTDA. Valor: R$ 303.642,15” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 52/2005 
Nº Processo: 23034038916200563. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA BEST SELLER LTDA. Valor: R$ 931.480,42” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 53/2005 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 226, p. 40-41, 25 nov. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/11/2005&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2005&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2005&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=160
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Nº Processo: 23034038936200534. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: AGIR EDITORA LTDA . Valor: R$ 300.363,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 54/2005 
Nº Processo: 23034038898200510. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDICOES SM LTDA. Valor: R$ 466.590,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2005 
Nº Processo: 23034038969200584. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
Contratada: ALIS EDITORA LTDA - ME. Valor: R$ 473.771,16” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 56/2005 
Nº Processo: 23034038933200509. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DLIVRO LTDA. Valor: 
R$ 1.275.624,45” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 57/2005 
Nº Processo: 23034038915200519. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: LGE EDITORA LTDA ME. Valor: R$ 121.524,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 58/2005 
Nº Processo: 23034038897200575. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. Valor: R$ 146.458,14” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 59/2005 
Nº Processo: 23034038984200522. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA. Valor: R$ 372.611,25” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60/2005 
Nº Processo: 23034039009200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA SCIPIONE S.A. Valor: R$ 119.315,97” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 61/2005 
Nº Processo: 23034038922200511. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA GLOBO S/A. Valor: R$ 145.972,50” 
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 62/2005 
Nº Processo: 23034038911200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: MANATI PRODUCOES EDITORIAIS LTDA. Valor: R$ 
1.084.214,31” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2005 
Nº Processo: 23034038901200503. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: NEWTEC EDITORES LTDA. Valor: R$ 592.771,50” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2005 
Nº Processo: 23034038919200505. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
Contratada: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. Valor: R$ 582.296,22” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 65/2005 
Nº Processo: 23034038913200520. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: MAZZA EDICOES LTDA. Valor: R$ 126.788,48” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 66/2005 
Nº Processo: 23034038975200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA PROJETO LTDA. Valor: R$ 453.724,50” 

176 29 de 
novembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 69/2005 
Nº Processo: 23034038894200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDITORA GAIA LTDA. Valor: R$ 700.541,82” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72/2005 
Nº Processo: 23034038902200540. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: MUSA EDITORA LTDA. Valor: R$ 227.717,10 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 74/2005 
Nº Processo: 23034038896200521. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS LTDA. Valor: R$ 
948.549,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 75/2005 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 228, p. 47, 29 nov. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/11/2005&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2005&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2005&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=152
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Nº Processo: 23034038967200595. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] . Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Valor: R$ 1.531.542,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 76/2005 
Nº Processo: 23034038965200504. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADANONIMA. 
Valor: R$ 272.154,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 77/2005 
Nº Processo: 23034039079200590. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: BEST BOOK COMERCIO DE LIVROLTDA-ME. Valor: R$ 
106.681,41” 

177 30 de 
novembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2005 
Nº Processo: 23034038928200598. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES. Valor: R$ 
918.171,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 80/2005 
Nº Processo: 23034038924200518. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDITORA DIMENSAO LTDA. Valor: R$ 1.053.076,93” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 81/2005 
Nº Processo: 23034038976200586. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. Valor: R$ 
754.111,80 
(SIDEC - 29/11/2005) 153173-15253-2005NE900039” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 82/2005 
Nº Processo: 23034038910200596. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPACOELTDA. Valor: R$ 
505.489,96” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDAD DE LICITAÇÃO Nº 83/2005 
Nº Processo: 23034038977200521. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Valor: R$ 370.579,20” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 229, p. 50, 30 nov. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/11/2005&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2005&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2005&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=160
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 84/2005 
Nº Processo: 23034038914200574. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO. Valor: R$ 
708.884,73” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/2005 
Nº Processo: 23034038934200545. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: EDIOURO PUBLICACOES S/A. Valor: R$ 609.159,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 86/2005 
Nº Processo: 23034038939200578. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Contratada: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROLTDA. Valor: R$ 
1.255.725,42” 

178 01 de 
dezembro 
de 2005 

Extrato de 
contrato nº 
73/2005 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2005 
Nº Processo: 23034000889200556. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03311116000130. Contratada: TCI FILE TECNOLOGIA 
DOCONHECIMENTO E DA INFORMACAO LTD. Objeto: Prestação dos 
serviços de recebimento, armazenagem, mixagem, embalagem, 
paletização e postagem junto a ECT, de livros do PNBE/2005 e dicionários 
do PNLD/2006. Fundamento Legal: De acordo com a Lei n.º 8.666/93. 
Vigência: 30/11/2005 a 30/11/2006. Valor Total: R$2.980.470,30. Fonte: 
113150072 - 2005NE900460 Fonte: 113150072 - 2005NE900492. Data de 
Assinatura: 30/11/2005.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 73/2005. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 230, 
p. 81, 01 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/12/2005&jornal=3&pagina=81&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

179 05 de 
dezembro 
de 2005 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 87/2005 
Nº Processo: 23034019514200560. Objeto: Aquisição da Coleção 
Clássicos da Literatura em Libras/Português, em CD-ROM, para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. Total de Itens 
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei8.666/93. 
Justificativa: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores. 
Declaração de Inexigibilidade em 30/11/2005. DANIEL SILVA BALABAN. 
Ordenador de Despesas. Ratificação em 30/11/2005. JOSÉ HENRIQUE 
PAIM FERNANDES. Presidente do FNDE. Valor: R$ 660.000,00. 
Contratada: EDITORA ARARA AZUL LTDA. Valor: R$ 660.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 232, p. 51, 05 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

180 06 de 
dezembro 
de 2005 

Aviso de licitação 
– Pregão nº 
22/2005 

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 22/2005 
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para 
produção de livros do PNBE, fruto do Convênio MEC/FNDE conforme as 
especificações e quantidades constantes da Planilha Discriminativa por 
Item - Anexo II, a serem entregues na forma e condições estabelecidas no 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 233, 
p. 37, 06 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/12/2005&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2005&jornal=3&pagina=81&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2005&jornal=3&pagina=81&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2005&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2005&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=160


203 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Termo de Referência - Anexo I. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 
06/12/2005 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 
16h00. Endereço: Av. Pasteur, 350/368 Urca - RIO DE JANEIRO - RJ. 
Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2005 às 09h00 no site 
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/12/2005 às 08h15 site 
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital por permuta de 
disquete ou no endereço www.comprasnet.gov.br 

181 08 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 89/2005 
Nº Processo: 23034038962200562. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA LETRAS BRASILEIRAS LTDA. Valor: R$ 
201.507,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 93/2005 
Nº Processo: 23034038901200503. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: NEWTEC EDITORES LTDA. Valor: R$ 653.586,30” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 94/2005 
Nº Processo: 23034038969200584. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: ALIS EDITORA LTDA - ME. Valor: R$ 523.924,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/2005 
Nº Processo: 23034038898200510. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDICOES SM LTDA. Valor: R$ 509.386,20” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 96/2005 
Nº Processo: 23034038939200578. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROLTDA. Valor: R$ 
1.380.846,24” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 97/2005 
Nº Processo: 23034038965200504. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADANONIMA. Valor: 
R$ 300.309,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 98/2005 
Nº Processo: 23034038963200515. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA MERCURYO LTDA. Valor: R$ 244.254,60” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 235, p. 51-52, 08 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=168
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 99/2005 
Nº Processo: 23034038982200533. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA MODERNA LTDA. Valor: R$ 891.163,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2005 
Nº Processo: 23034038916200563. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA BEST SELLER LTDA. Valor: R$ 1.023.434,65” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2005 
Nº Processo: 23034038979200510. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA Y. H. LUCERNA LTDA. Valor: R$ 137.311,20 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2005 
Nº Processo: 23034038911200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: MANATI PRODUCOES EDITORIAIS LTDA. Valor: R$ 
1.195.013,62” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2005 
Nº Processo: 23034038910200596. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPACOELTDA. Valor: R$ 
552.283,57” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2005 
Nº Processo: 23034038914200574. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO. Valor: R$ 
778.802,98” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2005 
Nº Processo: 23034038928200598. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES. Valor: R$ 1.016.151,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2005 
Nº Processo: 23034038926200507. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: RHJ LIVROS LTDA. Valor: R$ 520.538,25” 
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Extratos de 
instrumentos 
contratuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de licitação 
– Pregão 
eletrônico nº 
138/2005 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2005 
Nº Processo: 23034039078200545. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA RECORD LTDA. Valor: R$ 769.513,86” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2005 
Nº Processo: 23034038976200586. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. Valor: R$ 829.567,20” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/2005 
Nº Processo: 23034038913200520. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: MAZZA EDICOES LTDA. Valor: R$ 140.453,04” 
 
“04) Contrato nº 56/2005 - Data assinatura: 10/11/05 - Contratada: Agile 
Transportes Rodoviários Ltda. - Vigência: de 06 (seis) meses, com início a 
partir de 10/11/05 - Objeto: prestação de serviços de Carregamento, 
Transportes e Entrega de Livros do Projeto PNLD/PNBE do FNDE e outros 
Objetos Postais. - PE nº 5000009 - Contas: 22011.44408.010099 - Valor 
total da contratação: R$ 96.440,20 - Valor desembolso exercício: R$ 
32.146,72.” 
 
“05) Contrato nº 57/2005 - Data assinatura: 10/11/05 - Contratada: HG 
Transportes Ltda. - Vigência: de seis meses, a partir de 10/11/05, 
prorrogável por igual período - Objeto: prestação de serviços de 
carregamento, transporte e entrega de Livros do Projeto PNLD/PNBE do 
FNDE e outros objetos postais. - PE nº 5000009 - Contas: 
22011.44408.010099 - Valor total da contratação: R$ 46.739,28 - Valor 
desembolso exercício: R$ 15.579,76.” 
 
“06) Contrato nº 58/2005 - Data assinatura: 10/11/05 - Contratada: 
SEDMAR Serviços Especializados e Transportes Maringá Ltda. - Vigência: 
de seis meses, a partir de 10/11/05, prorrogável por igual período - Objeto: 
prestação de serviços de carregamento, transporte e entrega de Livros do 
Projeto PNLD/PNBE do FNDE e outros objetos postais. - PE nº 5000009 - 
Contas: 22011.44408.010099 - Valor total da contratação: R$ 141.499,98 - 
Valor desembolso exercício: R$ 23.583,33.” 
 
 
“AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2005 
Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas postais - 
viagens extras - PNBE. Recebimento das Propostas no endereço: 
http://www.correios.com.br até 21/12/2005 às 08:00 horas. Abertura das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extratos de instrumentos contratuais. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 235, 
p. 114-115, 08 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2005&jornal=3&pagina=114&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de licitação – Pregão eletrônico nº 
138/2005. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
142, n. 235, p. 116, 08 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2005&jornal=3&pagina=116&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2005&jornal=3&pagina=114&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2005&jornal=3&pagina=114&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2005&jornal=3&pagina=116&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2005&jornal=3&pagina=116&totalArquivos=168


206 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Propostas em 21/12/2005 às 08:00 horas. Início da Disputa de Preços em 
21/12/2005 às 09:30 horas. Patrimônio Líquido: R$ 21.000,00 para o lote 1, 
R$ 43.000,00 para o lote 2, R$ 3.000,00 para o lote 3, R$ 13.000,00 para o 
lote 4 e R$ 9.000,00 para o lote 5. Obtenção do Edital, no endereço 
eletrônico acima. Informações pelo e-mail: licitacoes-rj@correios.com.br.  
ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA FREITAS 
Pregoeiro” 

182 09 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2005 
Nº Processo: 23034038908200517. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: LAZULI EDITORA LTDA. Valor: R$ 67.818,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2005 
Nº Processo: 23034038973200542. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA OBJETIVA LTDA. Valor: R$ 649.137,53” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2005 
Nº Processo: 23034038966200541. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA HEDRA LTDA. Valor: R$ 149.198,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2005 
Nº Processo: 23034038922200511. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA GLOBO S/A. Valor: R$ 160.050,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2005 
Nº Processo: 23034039028200568. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. Valor: R$ 390.736,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2005 
Nº Processo: 23034038984200522. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA. Valor: R$ 411.127,29” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2005 
Nº Processo: 23034038923200565. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA COMPOR LTDA. Valor: R$ 336.470,88” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2005 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 236, p. 44-45, 09 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/12/2005&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/2005&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/2005&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=176
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Nº Processo: 23034038924200518. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] . 
Contratada: EDITORA DIMENSAO LTDA. Valor: R$ 1.160.760,42” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119/2005 
Nº Processo: 23034038977200521. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Valor: R$ 408.870,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2005  
Nº Processo: 23034038919200505. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. Valor: R$ 639.845,04” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 121/2005 
Nº Processo: 23034038932200556. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA FTD SA. Valor: R$ 641.112,03” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 122/2005 
Nº Processo: 23034038967200595. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Valor: R$ 1.692.250,74” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 124/2005 
Nº Processo: 23034039079200590. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: BEST BOOK COMERCIO DE LIVROLTDA-ME. Valor: R$ 
117.774,48” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 125/2005 
Nº Processo: 23034038912200585. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: QUINTETO EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 116.851,68” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 126/2005 
Nº Processo: 23034038915200519. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: LGE EDITORA LTDA ME. Valor: R$ 132.786,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 127/2005 
Nº Processo: 23034038975200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA PROJETO LTDA. Valor: R$ 501.588,00” 
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 128/2005 
Nº Processo: 23034038927200543. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA BIRUTA LTDA. Valor: R$ 285.127,32” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 129/2005 
Nº Processo: 23034038894200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA GAIA LTDA. Valor: R$ 773.125,41” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 130/2005 
Nº Processo: 23034038896200521. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS LTDA. Valor: R$ 
1.044.839,10” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 131/2005 
Nº Processo: 23034038897200575. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. Valor: R$ 162.506,49” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 132/2005 
Nº Processo: 23034038902200540. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: MUSA EDITORA LTDA. Valor: R$ 249.678,00” 

183 13 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 133/2005 
Nº Processo: 23034038933200509. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DLIVRO LTDA. Valor: 
R$ 1.408.234,50” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 134/2005 
Nº Processo: 23034038934200545. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDIOURO PUBLICACOES S/A. Valor: R$ 668.454,03” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 135/2005 
Nº Processo: 23034038918200552. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA LTDA. Valor: R$ 
451.578,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 136/2005 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 238, p. 48-49, 13 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/12/2005&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2005&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2005&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=176
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Nº Processo: 23034038936200534. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: AGIR EDITORA LTDA. Valor: R$ 330.207,90” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 137/2005 
Nº Processo: 23034039009200531. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA SCIPIONE S.A. Valor: R$ 132.774,06” 
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 138/2005 
Nº Processo: 23034038935200590. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: BERLENDIS EDITORES LTDA. Valor: R$: 1.106.325,90” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 139/2005 
Nº Processo: 23034038909200561. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA. Valor: R$ 610.840,23” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 140/2005 
Nº Processo: 23034038920200521. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: CALLIS EDITORA LTDA. Valor: R$ 306.708,17” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 141/2005 
Nº Processo: 23034038970200517. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA ROCCO LTDA. Valor: R$ 1.822.955,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 142/2005 
Nº Processo: 23034038899200565. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 1.345.013,08” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 143/2005 
Nº Processo: 23034038930200567. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA ESTACAO LIBERDADE LTDA. Valor: R$ 
109.280,40” 

184 14 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 144/2005 
Nº Processo: 23034038917200516. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA 34 LTDA. Valor: R$ 532.543,50” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 239, p. 82, 14 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2005&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=224
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 145/2005 
Nº Processo: 23034038978200575. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. Valor: R$ 2.113.162,32” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 146/2005 
Nº Processo: 23034038929200532. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORLTDA. Valor: R$ 
1.362.500,10” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 147/2005 
Nº Processo: 23034038906200528. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: MENEGHITTI'S GRAFICA E EDITORLTDA. Valor: R$ 
44.862,48” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 148/2005 
Nº Processo: 23034038941200547. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA ATICA S.A. Valor: R$ 1.311.474,99” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 149/2005 
Nº Processo: 23034038960200573. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Valor: R$ 427.086,90” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 150/2005 
Nº Processo: 23034038980200544. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORLTDA. Valor: R$ 
1.829.850,19” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 151/2005 
Nº Processo: 23034038974200597. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. Valor: R$ 635.284,37” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 152/2005 
Nº Processo: 23034038892200542. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: GRAPHIA PROJETOS DE COMUNICACALTDA ME. Valor: R$ 
158.327,40” 

/12/2005&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2005&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=224
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185 21 de 
dezembro 
de 2005 

Extrato de 
contrato nº 
81/2005 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
154/2005 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2005 
Nº Processo: 23034038965200504. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33324484000183. Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA 
SOCIEDADEANONIMA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$300.309,60.” 
 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 154/2005 
Nº Processo: 23034038981200599. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005.  
Contratada: GERACAO DE COMUNICACAO INTEGRADCOMERCIAL 
LTDA. Valor: R$ 114.917,70” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 81/2005. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 244, 
p. 46, 21 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2005&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 154/2005. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 142, n. 244, p. 46, 21 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2005&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

186 22 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2005 
Nº Processo: 23034038912200585. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
53728507000122. Contratado: QUINTETO EDITORIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$116.851,68.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2005 
Nº Processo: 23034038973200542. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
32106536000182. Contratado: EDITORA OBJETIVA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$649.137,53.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2005 
Nº Processo: 23034038916200563. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04839149000110. Contratado: EDITORA BEST SELLER LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.023.434,65.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2005 
Nº Processo: 23034038915200519. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03307528000104. Contratado: LGE EDITORA LTDA ME. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2005. [...] Valor Total: R$132.786,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 245, p. 45-
46, 22 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2005&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2005&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2005&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2005&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2005&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2005&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2005&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=184
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Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2005 
Nº Processo: 23034038927200543. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03768135000190. Contratado: EDITORA BIRUTA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2005. [...] Valor Total: R$285.127,32.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2005 
Nº Processo: 23034038932200556. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61186490000157. Contratado: EDITORA FTD S A. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2005. [...] Valor Total: R$641.112,03.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2005 
Nº Processo: 23034038929200598. Contratante: FUNDO NACIONALDE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60500139000126. Contratado: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.016.151,00.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2005 
Nº Processo: 23034038976200586. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03796758000176. Contratado: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$829.567,20.” 
 
 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 165/2005 
Nº Processo: 23034040570200563. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: CODICE COMERCIO DISTRIBUICAO CASA EDITORIAL 
LTDA. Valor: R$ 980.612,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 167/2005 
Nº Processo: 23034038911200583. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] 
Contratada: MARY E ELIARDO FRANCA PRODUCOELTDA. Valor: R$ 
187.572,36” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, 
n. 245, p. 55, 22 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2005&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2005&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2005&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184
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187 23 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2005 
Nº Processo: 23034038910200596. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04998393000125. Contratado: LAROUSSE DO BRASIL 
PARTICIPACOESLTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$552.283,57.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2005 
Nº Processo: 23034038917200516. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
32081580000185. Contratado: EDITORA 34 LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2005. [...] Valor Total: R$532.543,50.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2005 
Nº Processo: 23034038967200595. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55789390000112. Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.692.250,74.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2005 
Nº Processo: 23034038901200503. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02616124000121. Contratado: NEWTEC EDITORES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$653.586,30.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2005 
Nº Processo: 23034038982200533. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
62136304000138. Contratado: EDITORA MODERNA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$891.163,80.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2005 
Nº Processo: 23034038899200564. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05004417000146. Contratado: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.345.013,08.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 246, p. 55, 
23 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/12/2005&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2005&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2005&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=208


214 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

188 26 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 99/2005 
Nº Processo: 23034038960200573. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61101671000133. 
Contratado: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2005. [...] Vigência: 22/12/2005 a 17/12/2006. Valor Total: 
R$427.086,90.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2005 
Nº Processo: 23034038930200567. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
62500715000160. 
Contratado: EDITORA ESTACAO LIBERDADE LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2005. [...] Valor Total: R$109.280,40.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2005 
Nº Processo: 23034038897200575. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03606664000197. Contratado: EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$162.506,49.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2005 
Nº Processo: 23034038963200515. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55621700000195. Contratado: EDITORA MERCURYO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$244.254,60.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2005 
Nº Processo: 23034038894200531. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61835229000130. Contratado: EDITORA GAIA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2005. [...] Valor Total: R$773.125,41.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2005 
Nº Processo: 23034038924200518. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
21044458000112. Contratado: EDITORA DIMENSAO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.160.760,42.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 247, p. 36-
37, 26 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/12/2005&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2005&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2005&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=196
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Assunto Referência 

 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2005 
Nº Processo: 23034038974200597. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05764236000118. Contratado: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$635.284,37.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2005 
Nº Processo: 23034038980200544. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43825736000101. Contratado: GLOBAL EDITORA E 
DISTRIBUIDORALTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$1.829.850,19.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2005 
Nº Processo: 23034038939200578. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
36222156000164. Contratado: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$1.380.846,24.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2005 
Nº Processo: 23034038911200531. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00493827000184. Contratado: MANATI PRODUCOES EDITORIAIS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.195.013,62.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2005 
Nº Processo: 23034038975200531. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
94602547000100. Contratado: EDITORA PROJETO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$501.588,00.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2005 
Nº Processo: 23034038979200510. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
40300204000162. Contratado: EDITORA Y. H. LUCERNA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$137.311,20.” 
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2005 
Nº Processo: 23034038902200540. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
67379503000190. Contratado: MUSA EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2005. [...] Valor Total: R$249.678,00.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2005 
Nº Processo: 23034019514200560. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
73239667000115. Contratado: EDITORA ARARA AZUL LTDA. Objeto: 
Aquisição da Coleção Clássicos da Literatura em Libras/Português, em CD-
ROM para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. 
[...] Valor Total: R$660.000,00.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2005 
Nº Processo: 23034038969200584. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00614029000163. Contratado: ALIS EDITORA LTDA - ME. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$523.924,60.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2005 
Nº Processo: 23034038892200542. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
40306714000147. Contratado: GRAPHIA PROJETOS DE 
COMUNICACAOLTDA ME. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor 
Total: R$158.327,40.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2005 
Nº Processo: 23034038923200565. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
97468250000192. Contratado: EDITORA COMPOR LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$336.470,88.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2005 
Nº Processo: 23034038935200590. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
51165736000150. Contratado: BERLENDIS EDITORES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.106.325,90.” 
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2005 
Nº Processo: 23034038978200575. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01451416000199. Contratado: COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$2.113.162,32.” 

189 27 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
contratos 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2005 
Nº Processo: 23034038913200520. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
26160135000108. Contratado: MAZZA EDICOES LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2005. [...] Valor Total: R$140.453,04.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2005 
Nº Processo: 23034038908200517. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02504584000168. Contratado:  LAZULI EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2005. [...] Valor Total: R$67.818,80.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2005 
Nº Processo: 23034038898200510. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05699378000149. Contratado: EDICOES SM LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o PNBE/2005. [...] Valor Total: R$509.386,20.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2005 
Nº Processo: 23034038936200534. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33041385000194. Contratado: AGIR EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$330.207,90.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 248, p. 28, 
27 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/12/2005&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

190 29 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2005 
Nº Processo: 23034039028200568. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61287546000160. Contratado: PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$390.736,80.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2005 
Nº Processo: 23034039009200531. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 250, p. 51-
52, 29 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2005&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2005&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2005&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=248
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44127355000111. Contratado: EDITORA SCIPIONE S.A. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$132.774,06.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2005 
Nº Processo: 23034038941200547. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61259958000196. Contratado: EDITORA ATICA S.A. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$1.311.474,99.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 134/2005 
Nº Processo: 23034038933200509. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60444098000106. Contratado: EDITORA DCL – DIFUSAO CULTURAL 
DOLIVRO LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao 
PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.408.234,50.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2005 
Nº Processo: 23034038909200561. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61254454000183. Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o PNBE/2005. [...] Valor 
Total: R$610.840,23.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2005 
Nº Processo: 26034038926200507. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
16675449000190. Contratado: RHJ LIVROS LTDA. [...] Valor Total: 
R$520.538,25.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2005 
Nº Processo: 23034038906200528. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05875886000130. Contratado: MENEGHITTI'S GRAFICA E 
EDITORALTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao 
PNBE/2005. [...] Valor Total: R$44.862,48.” 

191 30 de 
dezembro 
de 2005 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2005 
Nº Processo: 23034039078200545. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07115047000140. Contratado: EDITORA RECORD LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$769.513,86. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 142, n. 251, p. 63, 
30 dez. 2005. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/12/2005&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=392. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2005&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=392
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2005&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=392
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2005 
Nº Processo: 23034042079200577. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04379128000169. Contratado: AMPUB COMERCIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$599.798,70.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2005 
Nº Processo: 23034038896200521. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
86461852000100. Contratado: EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. 
[...] Valor Total: R$1.044.839,10.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2005 
Nº Processo: 23034039079200590. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01978256000130. Contratado: BEST BOOK COMERCIO DE 
LIVROSLTDA-ME. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao 
PNBE/2005. [...] Valor Total: R$117.774,48.” 

192 03 de 
janeiro de 

2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2006 
Nº Processo: 23034038977200590. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33038696000102. Contratado: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$408.870,00.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2006 
Nº Processo: 23034038983200588. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07663719000151. Contratado: FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$77.821,46.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2006 
Nº Processo: 23034038981200599. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
65542532000104. Contratado: GERACAO DE COMUNICACAO 
INTEGRADACOMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: R$114.917,70.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 2, p. 24. 03 
jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/01/2006&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=116. Acesso em: 
20 set. 2019.  

193 04 de 
janeiro de 

2006 

Extrato de 
contrato nº 4/2006 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2006 
Nº Processo: 23034038970200517. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 4/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 3, p. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2006&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2006&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=116
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42444703000159. Contratado: EDITORA ROCCO LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2005. [...] Valor Total: R$1.822.955,60.” 

27, 04 jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/01/2006&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

194 05 de 
janeiro de 

2006 

Extrato de 
contrato nº 5/2006 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2006 
Nº Processo: 23034038919200505. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61353579000160. Contratado: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2005. [...] Valor Total: R$639.845,04.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 5/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 4, p. 
30, 05 jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/01/2006&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

195 06 de 
janeiro de 

2006 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 1/2006 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2006 
Nº Processo: 23034038984200522. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43003409000174. Contratado: CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor 
Total: R$411.127,29.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2006 
Nº Processo: 23034038918200552. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04986435000108. Contratado: EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor 
Total: R$451.578,00.” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2006 
Nº Processo: 23034038925200554. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao PNBE/2005. [...] Contratada: EDITORA BRASILIENSE SA. 
Valor: R$ 1.529.161,05” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 5, p. 40, 06 
jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/01/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 1/2006. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 143, n. 5, p. 40, 06 jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/01/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

196 09 de 
janeiro de 

2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2006 
Nº Processo: 23034038905200583. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
21987698000150. Contratado: MARY E ELIARDO FRANCA 
PRODUCOESLTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao 
PNBE/2005 [...] Valor Total: R$187.572,36.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2006 
Nº Processo: 23034038934200545. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00935453000100. Contratado: EDIOURO PUBLICACOES S/A. Objeto: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 6, p. 27, 09 
jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/01/2006&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2006&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2006&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2006&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2006&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2006&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2006&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=160
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Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$668.454,03.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2006 
Nº Processo: 23034038920200521. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
57303356000111. Contratado: CALLIS EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$306.708,17.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2006 
Nº Processo: 23034038966200541. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03004307000159. Contratado: EDITORA HEDRA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$149.198,40” 

197 10 de 
janeiro de 

2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2006 
Nº Processo: 23034038962200562. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04204781000197. Contratado: EDITORA LETRAS BRASILEIRAS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor 
Total: R$201.507,60.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2006 
Nº Processo: 23034040570200563. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
66004359000145. Contratado: CODICE COMERCIO DISTRIBUICAO 
ECASA EDITORIAL LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: R$980.612,40.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 7, p. 20, 10 
jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/01/2006&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

198 11 de 
janeiro de 

2006 

Extrato de 
contrato nº 
21/2006 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2006 
Nº Processo: 23034038922200511. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04067191000160. Contratado: EDITORA GLOBO S/A. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao PNBE/2005. [...] Valor Total: 
R$160.050,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 21/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 8, p. 
20, 11 jan. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/01/2006&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019.  

199 02 de 
fevereiro de 

2006 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 1/2006 
Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e contratação de empresa 
especializada para recebimento e armazenagem, de aproximadamente 
2.455.438 (dois milhões, quatrocentos e ciquenta e cinco mil, quatrocentos 
e trinta e oito) exemplares de livros/dicionários, referentes ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola e ao Programa Nacional do Livro Didático-
PNLD - dicionários, pelo período de 06 (seis)meses, na forma e condições 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 24, p. 23, 02 fev. 
2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/02/2006&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2006&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2006&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2006&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2006&jornal=3&pagina=20&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/02/2006&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/02/2006&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=120
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estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001. 
Edital: 02/02/2006 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: SBS 
Q. 02 Bloco F Ed. Aurea1º subsolo sala 1S07 Asa Sul - BRASILIA - DF. 
Entrega das Propostas: a partir de 02/02/2006 às 08h00 no site 
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/02/2006 às 09h30 site 
www.comprasnet.gov.br 
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
Pregoeiro” 

200 06 de 
fevereiro de 

2006 

Portaria nº 45, de 
2 de fevereiro de 
2006 

“PORTARIAS DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006 
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇAO - FNDE, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Nº 45 - Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria nº 37 de 18 de fevereiro de 2004, 
que passa a ter a seguinte redação: “Art. 1º - Delegar competência, vedada 
a subdelegação, ao titular da Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, 
para celebrar convênios em nome do FNDE, que tenham por objeto a 
execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE, do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD e do 
Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio - PNLEM com as 
Organizações Não-Governamentais, bem como representar o FNDE nos 
contratos administrativos e respectivos termos aditivos a esses Programas. 
Art. 2º - Esta portaria entre em vigor na data de sua Publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 45, de 2 de fevereiro 
de 2006. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 47, 
n. 26, p. 9, 06 fev. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/02/2006&jornal=2&pagina=9&totalArquivos=32. Acesso em: 20 
set. 2019.  

201 10 de 
fevereiro de 

2006 - 
Seção 1 

Resolução nº 2, 
de 9 de fevereiro 
de 2006 

“RESOLUÇÃO Nº 2, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2006 
Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE/2006. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Constituição Federal - 1998, artigos 205, 206 e 208 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 
Lei nº 9.394 - LDB, de 20/12/1996 
Portaria nº 584. de 28/04/1997 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 14, Capítulo V, Seção 
IV, do Anexo I do Decreto nº 5.157, de 27de julho de 2004, e pelos arts. 3º, 
5º e 8º do Anexo da Resolução/CD/FNDE/ nº 031, de 30 de setembro de 
2003, e 
Considerando os propósitos de universalização e melhoria do ensino 
básico, emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Considerando a necessidade de garantir aos alunos e professores das 
séries finais do ensino fundamental o acesso à cultura e à informação, 
estimulando a leitura como prática social; 
Considerando a necessidade de incentivar a dinamização das bibliotecas 
de escolas públicas brasileiras; 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 2, de 9 de fevereiro 
de 2006. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 143, 
n. 30, p. 15, 10 fev. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/02/2006&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/02/2006&jornal=2&pagina=9&totalArquivos=32
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/02/2006&jornal=2&pagina=9&totalArquivos=32
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2006&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2006&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=120
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Considerando que o apoio a programas de estímulo à prática da leitura é 
uma das ações preconizadas pela Portaria Ministerial nº 584, de 28 de abril 
de 1997, que institui o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE e 
resoluções posteriores, resolve “Ad Referendum”: 
Art. 1º - Determinar a distribuição de obras de literatura pelo Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006, às escolas públicas que 
ofereçam as séries finais do ensino fundamental, cadastradas no Censo 
Escolar publicado pelo INEP. 
Art. 2º - Serão selecionados 225 (duzentos e vinte e cinco) títulos de obras 
literárias para a composição de 03 (três) acervos diferentes. 
Parágrafo Único - Os acervos de que trata o “caput” deste artigo serão 
compostos por 75 (setenta e cinco) obras de diferentes níveis de 
dificuldade, de forma que os alunos leitores tenham acesso à textos para 
serem lidos com autonomia e outros para serem lidos com a medição do 
professor, contemplando: 
I - poesia; 
II - conto, crônica, teatro, texto de tradição popular; 
III - romance; 
IV - memória, diário, biografia; 
V - livros de imagens e livros de histórias em quadrinhos, dentre os quais 
se incluem obras clássicas da literatura universal artisticamente adaptadas 
ao público jovem. 
Art. 3º - A avaliação e a seleção das obras inscritas para o PNBE/2006 
serão coordenadas pela Secretaria de Educação Básica - SEB do Ministério 
da Educação. 
Art. 4º - A avaliação, a seleção e a distribuição dos acervos observarão 
procedimentos específicos, atribuídos: 
Parágrafo Primeiro - À Secretaria de Educação Básica: 
I - definição dos critérios e dos instrumentos de avaliação das obras 
inscritas em atendimento ao Edital de Convocação; e II - coordenação do 
processo de avaliação e seleção dos títulos para composição dos acervos. 
Parágrafo Segundo - Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 
I - pré-inscrição dos títulos, triagem e aquisição dos títulos selecionados; 
II - supervisão, monitoramento e controle de qualidade da produção dos 
títulos; 
III - definição de critérios de atendimento e distribuição dos acervos; e 
IV - mixagem e distribuição dos acervos. 
Art. 5º - O FNDE, em conjunto com a SEB, publicará edital específico 
contendo os procedimentos destinados à execução do PNBE/2006. 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
FERNANDO HADDAD” 

202 10 de 
fevereiro de 

Edital de 
convocação 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO - INSCRIÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA 
PARA O PNBE/2006 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
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2006 - 
Seção 3 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE informa aos 
titulares de direito autoral de Obras de Literatura que a etapa de pré-
inscrição de obras, para o processo de avaliação e seleção, terá início no 
dia 10/02/2006 e término no dia 13/03/2006, conforme definido no Edital de 
Convocação, para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2006, com a entrega das obras inscritas até o dia 29/03/2006. Cópias 
do Edital no site: www.fnde.gov.br. 
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 
Presidente do Fundo” 

Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 30, p. 22, 10 
fev. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/02/2006&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019.  

203 23 de 
fevereiro de 

2006 

Aviso de 
homologação e 
adjudicação 

“AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 138/2005 
Comunicamos a todos os interessados que o objeto do Pregão Eletrônico 
n.º 138/2005 - CPL/AC - Prestação de serviços de transporte rodoviário de 
cargas postais em viagens extras, para atendimento do Programa Nacional 
de Biblioteca na Escola - PNBE, foi homologado no valor global de R$ 
1.153.423,42 (um milhão, cento e cinqüenta e três mil, quatrocentos e vinte 
e três reais e quarenta e dois centavos), com adjudicação à empresa 
TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA., CNPJ: nº. 
00.072.447/0001-76.  
ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA FREITAS 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de homologação e adjudicação. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 39, p. 
73, 23 fev. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/02/2006&jornal=3&pagina=73&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019.  

204 27 de março 
de 2006 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 4/2006 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2006 
Nº Processo: 23034003333200601. Objeto: Execução da etapa de triagem 
das obras inscritas em atendimento ao PNLD/2008 e PNBE/2006. [...] 
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO ES DE SP SA IPT. 
Valor: R$ 1.884.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 4/2006. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 143, n. 59, p. 23, 27 mar. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/03/2006&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=136. Acesso em: 
20 set. 2019.  

205 07 de abril 
de 2006 

Portaria nº 98, de 
5 de abril de 2006 

“PORTARIAS DE 5 DE ABRIL DE 2006 
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 15 
do Anexo I do Decreto nº 5.157, de 27 de julho de 2004, publicado no Diário 
Oficial da União de 28 de julho de 2004, alterado pelo Decreto nº 5.638, de 
26 de dezembro de 2005 e, 
CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de algumas 
atribuições do Presidente do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos técnicos 
e administrativos da celebração dos contratos e convênios, afetos aos 
programas e projetos sob a competência regimental do FNDE; 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer fluxo operacional mais 
adequado e dar maior agilidade ao processo decisório, que envolve a 
celebração de contratos e convênios pelo FNDE; resolve: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 98, de 5 de abril de 
2006. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 47, n. 
68, p. 10, 07 abr. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/04/2006&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=44. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2006&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2006&jornal=3&pagina=22&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2006&jornal=3&pagina=73&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2006&jornal=3&pagina=73&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/03/2006&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/03/2006&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2006&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=44
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2006&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=44
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Nº 98 - Art. 1° Delegar competência, vedada a subdelegação, ao titular da 
Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), para celebrar convênios em 
nome do FNDE, que tenham por objeto a execução do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) e 
do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) com as 
Organizações Não Governamentais, além de outros programas e projetos 
educacionais de assistência financeira suplementar, cujas finalidade e 
abrangência se relacionem com as atribuições regimentais que lhe são 
conferidas, bem como representar o FNDE nos contratos administrativos e 
respectivos termos aditivos vinculados a esses programas e projetos. 
Art. 2° A delegação de que trata o art. 1° desta Portaria abrangerá a 
assinatura e a ordenação de despesas dos respectivos convênios e 
contratos, bem como realização de compras e serviços para a execução do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE), e do Programa Nacional do Livro para o 
Ensino Médio (PNLEM), incluindo aquisição, controle de qualidade e 
distribuição, até o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) 
independentemente da modalidade de licitação, abrangendo também os 
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Art. 3° No caso de convênios, as competências delegadas no art. 1° desta 
Portaria somente poderão ser exercidas pelo referido Diretor após a 
aprovação, pelo Presidente do FNDE, do Relatório de Projetos Analisados 
e Aprovados, no qual deverão constar, pelo menos, os seguintes dados dos 
convênios a serem celebrados: 
I. nome do convenente; 
II. objeto do convênio; 
III. valor do convênio; 
IV. valor da contrapartida do convenente; 
V. vigência; 
VI. aprovação da área competente. 
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as Portarias n° 101, de 19.05.2004, e nº 45, de 02.02.2006, convalidando 
todos os atos praticados nas respectivas Portarias.” 

206 18 de abril 
de 2006 

Extrato de 
contrato nº 
39/2006 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2006 
Nº Processo: 23034003333200601. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60633674000155. Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO 
EST DE SP SA IPT. Objeto: Execução da etapa de triagem das obras 
inscritas em atendimento ao PNBE/2006 e PNLD/2008. [...] Valor Total: 
R$1.884.000,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 39/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 74, p. 
28, 18 abr. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/04/2006&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/04/2006&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/04/2006&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=96
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207 06 de julho 
de 2006 

Portaria nº 29, de 
5 de julho de 2006 

“PORTARIA Nº 29, DE 5 DE JULHO DE 2006 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e:  
Considerando o disposto na Lei n° 11.178, de 20 de setembro de 2005 
(LDO), na Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006 (LOA), na Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos Decretos n° 5.159, de 
28 de julho de 2004 e n° 5.780, de 19 de maio de 2006; 
Considerando o disposto no art. 12 da IN n° 01, de 15 de dezembro de 1997 
e na Súmula da Coordenação Geral de Normas, Avaliação e Execução de 
Despesa - CONED n° 04/2004, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, resolve:  
Art.1° Descentralizar, por destaque, o crédito orçamentário no valor de R$ 
893.706,46 (oitocentos e noventa e três mil, setecentos e seis reais e 
quarenta e seis centavos) para a Universidade Federal de Minas Gerais - 
UG 153062, Gestão 15229, com vistas à elaboração e implementação do 
processo de avaliação e seleção de obras de literatura para séries finais do 
Ensino Fundamental, pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2006, de acordo com a seguinte classificação orçamentária:  
Ação: 6333 - Fortalecimento da política nacional para formação inicial e 
continuada de professor do ensino fundamental  
Programa de Trabalho: 12.128.1072.6333.0000 
Fonte: 0112915019 / PTRES: 001729 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Valor: R$ 893.706,46- 
Total: R$ 893.706,46 
Art.2° A descentralização de crédito orçamentário será repassada em 
parcela única e a transferência financeira será condicionada à liquidação 
dos empenhos emitidos à conta do crédito descentralizado, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 5.780, de 19/05/2006. 
Art. 3° A prestação de contas do destaque dos recursos financeiros deverá 
ser incluída na prestação de contas anual da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
Art. 4° Os casos omissos sertão decididos pela Secretaria de Educação 
Básica. 
Art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. 
Portaria nº 29, de 5 de julho de 2006. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 143, n. 128, p. 43, 06 jul. 2006. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/07/2006&jornal=1&pagina=43&totalArquivos=116. Acesso em: 
20 set. 2019.  

208 22 de 
agosto de 

2006 

Extrato de 
contrato nº 
20/2006 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2006 
Nº Processo: 230720105550653. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. 
Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. 
Objeto: Contratação da Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa, para dar apoio ao Projeto Avaliação e Seleção de obras de 
literatura: Composição de acervos para escolas públicas das séries 
finais do Ensino Fundamental - PNBE 2006, destaque MEC UFMG. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 20/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 161, 
p. 38, 22 ago. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/08/2006&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=136. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/07/2006&jornal=1&pagina=43&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/07/2006&jornal=1&pagina=43&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2006&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2006&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=136
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Nº 
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publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 02/08/2006 a 02/01/2007. 
Valor Total: R$893.706,46. Fonte: 112915019 - 2006NE900067. Data 
de Assinatura: 02/08/2006. 
(SICON - 21/08/2006) 153285-15229-2006NE900012 

209 01 de 
setembro de 

2006 

Portaria nº 1.518, 
de 31 de agosto 
de 2006 

“PORTARIA Nº 1.518, DE 31 DE AGOSTO DE 2006 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação realizada pela Secretaria de 
Educação Básica, no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola/PNBE, conforme Edital de Convocação para Inscrição no Processo 
de Avaliação e Seleção de Obras de Literatura para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006, publicado em 10 de fevereiro de 2006. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.518, de 31 de 
agosto de 2006. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 143, n. 169, p. 32-33, 01 set. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/09/2006&jornal=1&pagina=32&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

210 26 de 
setembro de 

2006 

Aviso de 
homologação 

“AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 49/2006 
A ECT comunica aos interessados que o objeto do Pregão 049/2006 
(serviços de transportes de carga postal operação FNDE/PNLD/PNBE-
2006/2007) foi homologado para a empresa JN Linhares Silva, Lote 1 R$ 
438.340,04 e Lote 2 R$ 187.193,76, no valor global de R$ 625.533,80.” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de homologação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 185, p. 87, 26 set. 2006. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/09/2006&jornal=3&pagina=87&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019.  

211 14 de 
novembro 
de 2006 

Extrato de 
contrato nº 
93/2006 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2006 
Nº Processo: 23034038469200623. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05736187000100. Contratado: PREMIER DISTRIBUIDORA DE -
PUBLICACOES LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retirada, 
recebimento, armazenagem, mixagem, embalagem, formação de 
encomendas, paletização e entrega/postagem junto à ECT de 9.480.882 
exemplares de livros, sendo 1.721.055 exemplares de dicionários para o 
Programa Nacional do livro Didático - PNLD/2007, 7.233.000 exemplares 
de obras de literatura referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2006 e 526.827 exemplares de livros do Programa Nacional de 
Ensino Médio - PNLEM/2007. [...] Valor Total: R$1.749.500,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 93/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 218, 
p. 40, 14 nov. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/11/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

212 28 de 
novembro 
de 2006 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2006 
Nº Processo: 23034038839200622. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA LTDA. Valor: R$ 
467.095,91” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42/2006 
Nº Processo: 23034038860200628. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA FTD SA. Valor: R$ 743.560,11” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, 
n. 227, p. 53-54, 28 nov. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/11/2006&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/09/2006&jornal=1&pagina=32&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/09/2006&jornal=1&pagina=32&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/09/2006&jornal=3&pagina=87&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/09/2006&jornal=3&pagina=87&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2006&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2006&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2006&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=176
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 43/2006 
Nº Processo: 23034038811200695. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: MANATI PRODUCOES EDITORIAIS LTDA. Valor: R$ 
266.498,63” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2006 
Nº Processo: 23034038859200601. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDICOES SM LTDA. Valor: R$ 130.195,35” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 45/2006 
Nº Processo: 23034038823200610. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: LAMPARINA EDITORA LTDA. Valor: R$ 209.598,44” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2006 
Nº Processo: 23034038813200684. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: MAZZA EDICOES LTDA. Valor: R$ 162.342,35” 
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 47/2006 
Nº Processo: 23034038831200666. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA REVAN LTDA. Valor: R$ 252.675,42” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2006 
Nº Processo: 23034038803200649. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA HEDRA LTDA. Valor: R$ 305.075,03” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49/2006 
Nº Processo: 23037038851200637. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: AMPUB COMERCIAL LTDA. Valor: R$ 126.659,18” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 50/2006 
Nº Processo: 23034038796200685. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: INSTITUTO CALLIS. Valor: R$ 153.341,19” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 51/2006 
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Nº Processo: 23034038818200615. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA MERCURYO LTDA. Valor: R$ 177.451,44” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 52/2006 
Nº Processo: 23034038806200682. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA ROCCO LTDA. Valor: R$ 797.888,54” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 53/2006 
Nº Processo: 23034038833200655. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES. Valor: R$ 672.193,77” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 54/2006 
Nº Processo: 23034038816200618. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA GAIA LTDA. Valor: R$ 572.216,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2006 
Nº Processo: 23034038817200662. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS LTDA. Valor: R$ 
529.782,56” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 56/2006 
Nº Processo: 23034038795200631. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor: R$ 
1.086.890,07” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 57/2006 
Nº Processo: 23034038864200614. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA BIRUTA LTDA. Valor: R$ 166.842,93” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 58/2006 
Nº Processo: 23034038829200697. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor: R$ 
191.274,65” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 59/2006 
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Nº Processo: 23034038846200624. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. 
[...]Contratada: CALLIS EDITORA LTDA. Valor: R$ 115.086,26” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60/2006 
Nº Processo: 23034038836200699. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 918.118,32” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 61/2006 
Nº Processo: 23034038854200671. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DOLIVRO LTDA. 
Valor: R$ 650.976,75” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 62/2006 
Nº Processo: 23034038805200638. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Valor: R$ 1.356.603,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2006 
Nº Processo: 23034038802200602. Objeto: Aquisição de obras literária 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA ILUMINURAS LTDA. Valor: R$ 332.755,88” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2006 
Nº Processo: 23034038848200613. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: BRINQUE- BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA. Valor: R$ 
362.939,63” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 65/2006 
Nº Processo: 23034038832200619. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: SANTA CLARA EDITORA, PRODUCAO DE LIVROS LTDA. 
Valor: R$ 340.115,26” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 66/2006 
Nº Processo: 23034038866200603. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA. Valor: R$ 459.702,10” 

213 29 de 
novembro 
de 2006 

Extrato de 
inexigibilidade de 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 67/2006 BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 67/2006. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
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licitação nº 
67/2006 

Nº Processo: 23034038855200615. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. Valor: R$ 447.807,71” 
 

DF, ano 143, n. 228, p. 46, 29 nov. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/11/2006&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

214 05 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 69/2006 
Nº Processo: 23034038861200672. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. Valor: R$ 109.942,74” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 70/2006 
Nº Processo: 23034038830200611. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: RHJ LIVROS LTDA. Valor: R$ 346.866,13” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 71/2006 
Nº Processo: 23034038867200640. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. Valor: R$ 480.919,12” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72/2006 
Nº Processo: 23034038858200659. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: CODICE COMERCIO DISTRIBUICAO E CASA EDITORIAL 
LTDA. Valor: R$ 762.848,31” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 73/2006 
Nº Processo: 23034038798200674. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA LETRAS BRASILEIRAS LTDA. Valor: R$ 
379.334,60” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 74/2006 
Nº Processo: 23034038838200688. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: VIA LETTERA EDITORA E LIVRARIA LTDA. Valor: R$ 
97.726,88” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 75/2006 
Nº Processo: 23034038847200679. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: BOM TEXTO EDITORA E PRODUTORA DE ARTE LTDA. 
Valor: R$ 187.417,01” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 76/2006 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, 
n. 232, p. 50-57, 05 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/12/2006&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2006&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2006&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2006&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2006&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=192
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Nº Processo: 23034038797200620. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA LE LTDA. Valor: R$ 165.557,05” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 77/2006 
Nº Processo: 23034038820200686. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA. Valor: R$ 405.695,14” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 78/2006 
Nº Processo: 23034038810200641. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: LUNA EDITORIAL LTDA ME. Valor: R$ 363.582,57” 

215 07 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2006 
Nº Processo: 23034038859200601. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05699378000149. Contratado: EDICOES SM LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$130.195,35.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2006 
Nº Processo: 23034038864200614. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03768135000190. Contratado: EDITORA BIRUTA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2006. [...] Valor Total: R$166.842,93.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2006 
Nº Processo: 23034038860200628. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61186490000157. Contratado: EDITORA FTD S A. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$743.560,11.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2006 
Nº Processo: 23034038866200603. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61254454000183. Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA AS. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$459.702,10.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2006 
Nº Processo: 23034038833200655. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 234, p. 57, 
07 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/12/2006&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/12/2006&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/12/2006&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=204
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60500139000126. Contratado: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$672.193,77.” 

216 08 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2006 
Nº Processo: 23034038794200696. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. Valor: R$ 988.198,78” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 80/2006 
Nº Processo: 23034038840200657. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA DIMENSAO LTDA. Valor: R$ 250.425,13” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 81/2006 
Nº Processo: 23034038852200681. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: AGIR EDITORA LTDA. Valor: R$ 428.519,51” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 82/2006 
Nº Processo: 23034038822200675. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: JORGE ZAHAR EDITOR LTDA. Valor: R$ 273.892,44” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 83/2006 
Nº Processo: 23034038792200605. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANONIMA. Valor: 
R$ 510.494,36” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 84/2006 
Nº Processo: 23034038856200660. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: CONRAD EDITORA DO BRASIL LTDA. Valor: R$ 409.231,31” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/2006 
Nº Processo: 23034038808200671. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA PROJETO LTDA. Valor: R$ 167.807,34” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2006 
Nº Processo: 23034038832200619. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02564196000172. Contratado: SANTA CLARA EDITORA, PRODUCAO DE 
LIVROS LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, 
n. 235, p. 55, 08 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2006&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 235, p. 55-
56, 08 dez. 2006. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2006&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2006&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=200
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Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$340.115,26.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2006 
Nº Processo: 23034038817200662. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
86461852000100. Contratado: EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$529.782,56.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2006 
Nº Processo: 23034038848200613. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
36222156000164. Contratado: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$362.939,63.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2006 
Nº Processo: 23034038795200631. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43825736000101. Contratado: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$1.086.890,07.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2006&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

217 11 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/ 2006 
Nº Processo: 23034038811200695. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00493827000184. Contratado: MANATI PRODUCOES EDITORIAIS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 266.498,63.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/ 2006 
Nº Processo: 23034038816200618. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61835229000130. Contratado: EDITORA GAIA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
PBNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 572.216,60.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/ 2006 
Nº Processo: 23034038867200640. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03796758000176. Contratado: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 480.919,12.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 236, p. 39, 
11 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2006&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2006&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2006&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2006&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2006&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=160
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2006 
Nº Processo: 23034038851200637. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04379128000169. Contratado: AMPUB COMERCIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional de 
Biblioteca da Escola PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 126.659,18.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2006 
Nº Processo: 23034038836200699. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05004417000146. Contratado: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao Programa nacional Biblioteca 
da Escola PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 918.118,32.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2006 
Nº Processo: 23034038855200615. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01451416000199. Contratado: COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 447.807,71.” 

218 12 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2006 
Nº Processo: 23034038805200638. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55789390000112. Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$1.356.603,40.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2006 
Nº Processo: 23034038803200649. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03004307000159. Contratado: EDITORA HEDRA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2006. [...] Valor Total: R$305.075,03.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 237, p. 46-
47, 12 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/12/2006&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

219 14 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 86/2006 
Nº Processo: 23034038809200616. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA OBJETIVA LTDA. Valor: R$ 662.549,67” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 87/2006 
Nº Processo: 23034038850200692. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: BAGACO DESIGN LTDA. Valor: R$ 115.407,73” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, 
n. 239, p. 43, 14 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2006&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2006&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184
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Extratos de 
contratos 

 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 88/2006 
Nº Processo: 23034038821200621. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA. Valor: R$ 363.261,10” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 89/2006 
Nº Processo: 23034038824200664. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada LANDY LIVRARIA, EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor: 
R$ 152.376,78” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90/2006 
Nº Processo: 23034038804200693. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA SCIPIONE S.A. Valor: R$ 639.082,36” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2006 
Nº Processo: 23034038863200661. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: NEWTEC EDITORES LTDA. Valor: R$ 1.388.428,93” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 92/2006 
Nº Processo: 23034038807200627. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA RECORD LTDA. Valor: R$ 1.377.820,42” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 93/2006 
Nº Processo: 23034038828200642. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA. 
Valor: R$ 1.119.358,54” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/2006 
Nº Processo: 23034038839200622. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04986435000108. Contratado: EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$467.095,91.”  
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2006 
Nº Processo: 23034038858200659. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
66004359000145. Contratado: CODICE COMERCIO DISTRIBUICAO E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 239, p. 44, 
14 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184
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CASA EDITORIAL LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$762.848,31.” 

220 15 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 94/2006 
Nº Processo: 23034038853200626. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA 34 LTDA. Valor: R$ 376.119,90” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/2006 
Nº Processo: 23034038849200668. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: BERLENDIS EDITORES LTDA. Valor: R$ 159.449,12” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 96/2006 
Nº Processo: 23034038862200617. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA DO BRASIL SA. Valor: R$ 492.813,51” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 97/2006 
Nº Processo: 23034038827200606. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDIOURO PUBLICACOES DE PASSATEMPOE MULTIMIDIA 
LTDA. Valor: R$ 940.942,69” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 98/2006 
Nº Processo: 23034038841200600. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA BEST SELLER LTDA. Valor: R$ 1.124.180,59” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 99/2006 
Nº Processo: 23034038812200630. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA. Valor: R$ 
2.414.882,64” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2006 
Nº Processo: 23034038844200635. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA RECORD LTDA. Valor: R$ 1.130.609,99” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2006 
Nº Processo: 23034038842200646. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. Valor: R$ 854.145,79” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, 
n. 240, p. 84-85, 15 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2006&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2006&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2006&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=264
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Extratos de 
contratos 

 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2006 
Nº Processo: 23034038845200680. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: DEVIR LIVRARIA LTDA. Valor: R$ 558.714,86” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2006 
Nº Processo: 23034038793200641. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA GLOBO S/A. Valor: R$ 241.745,44” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2006 
Nº Processo: 23034038857200612. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Valor: R$ 234.673,10” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2006 
Nº Processo: 23034038815200673. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] 
Contratada: MUSA EDITORA LTDA. Valor: R$ 165.557,05” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2006 
Nº Processo: 23034038820200686. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07663719000151. Contratado: FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$405.695,14” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2006 
Nº Processo: 23034038861200672. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03606664000197. Contratado: EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$109.942,74.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2006 
Nº Processo: 23034038798200674. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04204781000197. Contratado: EDITORA LETRAS BRASILEIRAS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$379.334,60.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 240, p. 86, 
15 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2006&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

221 18 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 150/2006 BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2006&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2006&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=264


239 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
contrato nº 
135/2006 

Nº Processo: 23034038700200610. Objeto: Aquisição de obras para 
atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Valor: R$ 1.471.046,72” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 151/2006 
Nº Processo: 23034038826200653. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE/2006. [...] 
Contratada: EDITORA ATICA S.A. Valor: R$ 1.592.883,85” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 152/2006 
Nº Processo: 23034038829200653. Objeto: Aquisição de livros para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE/2006. [...] Contratada: 
EDIOURO PUBLICACOES S/A. Valor: R$ 1.041.884,27” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 154/2006 
Nº Processo: 23034038819200651. Objeto: Aquisição de livros para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escolar PNBE/2006. [...] Contratada: 
EDITORA MODERNA LTDA. Valor: R$ 1.616.994,10” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 135/2006 
Nº Processo: 23034038792200605. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33324484000183. Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA 
SOCIEDADE ANONIMA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$510.494,36.” 

n. 241, p. 71, 18 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2006&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 135/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 241, 
p. 72, 18 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2006&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019.  

222 19 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2006 
Nº Processo: 23034038840200657. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
21044458000112. Contratado: EDITORA DIMENSAO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$250.425,13.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2006 
Nº Processo: 23034038813200684. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
26160135000108. Contratado: MAZZA EDICOES LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2006. [...] Valor Total: R$162.342,35.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 242, p. 62, 
19 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/12/2006&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

223 21 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2006 
Nº Processo: 23034038822200675. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 244, p. 54-

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2006&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2006&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2006&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2006&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2006&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2006&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=192
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28997872000195. Contratado: JORGE ZAHAR EDITOR LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$273.892,44.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2006 
Nº Processo: 23034038830200611. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
16675449000190. Contratado: RHJ LIVROS LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$346.866,13.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2006 
Nº Processo: 23034038818200615. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55621700000195. Contratado: EDITORA MERCURYO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$177.451,44.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2006 
Nº Processo: 23034038810200641. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07270161000144. Contratado: LUNA EDITORIAL LTDA ME. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$363.582,57.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/2006 
Nº Processo: 23034038806200682. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
42444703000159. Contratado: EDITORA ROCCO LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2006. [...] Valor Total: R$797.888,54.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2006 
Nº Processo: 23034038829200697. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
42422006000105. Contratado: PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$191.274,65.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2006 
Nº Processo: 23034038823200610. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
06090896000123. Contratado: LAMPARINA EDITORA LTDA. Objeto: 

55, 21 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2006&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2006&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2006&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=200
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Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$209.598,44.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 147/2006 
Nº Processo: 23034038802200602. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
58122318000125. Contratado: EDITORA ILUMINURAS LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$322.755,88.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2006 
Nº Processo: 23034038856200660. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02588717000121. Contratado: CONRAD EDITORA DO BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$409.231,31.” 

224 26 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos. 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2006 
Nº Processo: 23034038852200681. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33041385000194. Contratado: AGIR EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$428.519,51.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 152/2006 
Nº Processo: 23034038809200616. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
32106536000182. Contratado: EDITORA OBJETIVA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$662.549,67.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2006 
Nº Processo: 23034038796200685. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
06111971000195. Contratado: INSTITUTO CALLIS. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$153.341,19.” 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2006 
Nº Processo: 23034038846200624. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
57303356000111. Contratado: CALLIS EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2006. [...] Valor Total: R$115.086,26.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 246, p. 43-
44, 26 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2006&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=212
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2006 
Nº Processo: 23034038847200679. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03323026000169. Contratado: BOM TEXTO EDITORA E PRODUTORA 
DE -ARTE LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$187.417,01.” 

225 28 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2006 
Nº Processo: 23034038821200621. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
67880237000185. Contratado: EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$363.261,10.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2006 
Nº Processo: 23034038862200617. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60657574000169. Contratado: EDITORA DO BRASIL SA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$492.813,51.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2006 
Nº Processo: 23034038794200696. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05764236000118. Contratado: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 988.198,78.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2006 
Nº Processo: 23034038824200664. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60609799000140. Contratado: LANDY LIVRARIA, EDITORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 
152.376,78.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2006 
Nº Processo: 23034038863200661. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02616124000121. Contratado: NEWTEC EDITORES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 1.388.428,93.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 248, p. 59, 
28 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/12/2006&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2006&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2006&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=256
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226 29 de 
dezembro 
de 2006 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2006 
Nº Processo: 23034038804200693. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
44127355000111. Contratado: EDITORA SCIPIONE S.A. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2006. [...] Valor Total: R$ 639.082,36.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 143, n. 249, p. 66, 
29 dez. 2006. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2006&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

227 02 de 
janeiro de 

2007 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2006 
Nº Processo: 23034038827200606. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01183613000174. Contratado: EDIOURO PUBLICACOES DE 
PASSATEMPOSE MULTIMIDIA LTDA. Objeto: Aquisição de obras 
literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: R$940.942,69.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2006 
Nº Processo: 23034038828200642. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01183614000119. Contratado: EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E -
CULTURA LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$1.119.358,54.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 169/2006 
Nº Processo: 23034038853200626. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
32081580000185. Contratado: EDITORA 34 LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$376.119,90.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 170/2006 
Nº Processo: 23034038849200668. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
51165736000150. Contratado: BERLENDIS EDITORES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$159.449,12.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 171/2006 
Nº Processo: 2303403880820671. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
94602547000100. Contratado: EDITORA PROJETO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$368.083,15.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 172/2006 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 1, p. 40, 02 
jan. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/01/2007&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2006&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2006&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2007&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2007&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=208
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Nº Processo: 23034038831200666. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
28146652000158. Contratado: EDITORA REVAN LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$252.675,42.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 173/2006 
Nº Processo: 23034038838200688. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02184052000190. Contratado: VIA LETTERA EDITORA E LIVRARIA -
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. 
[...] Valor Total: R$97.726,88.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 174/2006 
Nº Processo: 23034038854200671. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60444098000106. Contratado: EDITORA DCL – DIFUSAO CULTURAL 
DO-LIVRO LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$650.976,75.” 

228 03 de 
janeiro de 

2007 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 177/2006 
Nº Processo: 23034038857200612. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61101671000133. Contratado: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor 
Total: R$234.673,10” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2006 
Nº Processo: 23034038841200600. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04839149000110. Contratado: EDITORA BEST SELLER LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$1.124.180,59.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2006 
Nº Processo: 23034038812200630. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43641133000150. Contratado: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. 
[...] Valor Total: R$2.414.882,64.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2006 
Nº Processo: 23034038793200641. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04067191000160. Contratado: EDITORA GLOBO S/A. Objeto: Aquisição 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 2, p. 36, 03 
jan. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/01/2007&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2007&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2007&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=152


245 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$241.745,44.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 181/2006 
Nº Processo: 23034038842200646. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61353579000160. Contratado: EDITORA BERTRAND BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor 
Total: R$854.145,79.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 182/2006 
Nº Processo: 23034038807200627. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07115047000140. Contratado: EDITORA RECORD LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$1.377.820,42.” 

229 04 de 
janeiro de 

2007 

Extrato de 
contrato nº 
138/2006 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2006 
Nº Processo: 23034038819200651. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
62136304000138. Contratado: EDITORA MODERNA LTDA - Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$1.616.994,10.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 138/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 3, p. 
30, 04 jan. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/01/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

230 05 de 
janeiro de 

2007 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2006 
Nº Processo: 23034038815200673. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
67379503000190. Contratado: MUSA EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$165.557,05.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2006 
Nº Processo: 23034038844200635. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33495771000156. Contratado: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS 
-DE IMPRENSA S A. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender ao 
PNBE/2006. [...] Valor Total: R$1.130.609,99.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 187/2006 
Nº Processo: 23034038797200620. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
17243015000183. Contratado: EDITORA LE LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$165.557,05.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 4, p. 42, 05 
jan. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/01/2007&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2007&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2007&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=176
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2006 
Nº Processo: 23034038799200619. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33038696000102. Contratado: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$1.471.046,72.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 189/2006 
Nº Processo: 23034038850200692. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04320640000130. Contratado: BAGACO DESIGN LTDA - Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$115.407,73.” 

231 08 de 
janeiro de 

2007 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2006 
Nº Processo: 23034038845200680. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
57883647000126. Contratado: DEVIR LIVRARIA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender ao PNBE/2006. [...] Valor Total: 
R$558.714,86.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 193/2006 
Nº Processo: 23034038843200691. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61259958000196. Contratado: EDITORA ATICA S.A. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender ao PNBE/2006 [...] Valor Total: 
R$1.592.883,85.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 5, p. 30, 08 
jan. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/01/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019.  

232 18 de 
janeiro de 

2007 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 195/2006 
Nº Processo: 23034038826200653. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00935453000100. Contratado: EDIOURO PUBLICACOES S/A. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2006. [...] Valor Total: R$1.041.884,27.” 
 
“EXTRATOS DE CONTRATOS 
SIGNATÁRIOS: UNESCO-PROJETO 914 BRA1095 Educação e 
Aprendizagem e Aline Cristina de Lima Dantas - ED: 00328/2007, SA-
14842/2006. ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços. Modalidade 
Produto. OBJETO: Editorar os textos do Relatório final da Pesquisa 
Avaliativa do Programa Nacional de Biblioteca da Escola/PNBE, composto 
de 268 (duzentos e sessenta e oito páginas contendo textos, tabelas, 
imagens e fotografias, para posterior edição de um livro de 
aproximadamente (cem) páginas. VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 195/2006. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 13, p. 
29, 18 jan. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/01/2007&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=136. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Extrato de contrato. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 13, p. 29, 18 jan. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/01/2007&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=136. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2007&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2007&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2007&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2007&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=136
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quinhentos reais) total. VIGÊNCIA: 11/01/2007 a 31/01/2007. ASSINARAM: 
Vincent Defourny, Representante Residente, em resposta à solicitação da 
Agência Executora, como Contratante e Aline Cristina de Lima Dantas, 
como Contratada. 
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2007.” 

233 22 de 
fevereiro de 

2007 

Extrato de 
contrato 

“EXTRATO DE CONTRATO 
SIGNATÁRIOS: UNESCO-PROJETO 914 BRA1095 Educação e 
Aprendizagem e Aline Cristina de Lima Dantas - ED: 00328/2007, SA-
14842/2006. ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços. Modalidade 
Produto. OBJETO: Editorar os textos do Relatório final da Pesquisa 
Avaliativa do Programa Nacional de Biblioteca da Escola/PNBE, composto 
de 268 (duzentos e sessenta e oito páginas contendo textos, tabelas, 
imagens e fotografias, para posterior edição de um livro de 
aproximadamente (cem) páginas. VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais) total. VIGÊNCIA: 11/01/2007 a 31/01/2007. ASSINARAM: 
Vincent Defourny, Representante Residente, em resposta à solicitação da 
Agência Executora, como Contratante e Aline Cristina de Lima Dantas, 
como Contratada. DATA DA ASSINATURA: 11/01/2007.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Extrato de contrato. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 36, p. 15, 22 fev. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/02/2007&jornal=3&pagina=15&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019.  

234 04 de abril 
de 2007 - 
Seção 1 

Resolução nº 4, 
de 3 de abril de 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“RESOLUÇÃO Nº 4, DE 3 DE ABRIL DE 2007 
Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 14, Capítulo V, Seção IV, do Anexo 
I, do Decreto n.º 5.973, de 29 de novembro de 2006. 
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e no Plano Nacional de Educação quanto à universalização do 
acesso e melhoria da qualidade da educação básica;  
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos alunos e professores da 
rede pública de ensino o acesso à cultura e à informação, estimulando a 
leitura como prática social; 
CONSIDERANDO a necessidade de implantar, ampliar e atualizar o acervo 
das bibliotecas de escolas públicas brasileiras; resolve "ad referendum": 
Art. 1º Determinar a distribuição anual de obras e demais materiais de apoio 
à prática educativa às instituições de educação infantil e às escolas públicas 
da educação básica de todo o país, no âmbito do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE, de acordo com o Anexo desta Resolução. 
Parágrafo único. As escolas que integram os sistemas públicos de 
educação federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, mencionadas 
no caput deste artigo, deverão estar cadastradas no Censo Escolar 
realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais "Anísio Teixeira" - INEP. 
Art. 2º Os acervos a serem distribuídos às escolas serão compostos por 
obras de literatura, com vistas:  

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 4, de 3 de abril de 
2007. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 
65, p. 17, 04 abr. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/04/2007&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2007&jornal=3&pagina=15&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2007&jornal=3&pagina=15&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2007&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2007&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112
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Resolução nº 5, 
de 3 de abril de 
2007 

I - à democratização do acesso às fontes de informação, ao fomento à 
leitura e à formação de alunos e professores leitores; e  
II - ao apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor. 
Art. 3º O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a 
Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC publicarão instrumento legal 
específico contendo as características das obras e dos demais materiais a 
serem adquiridos a cada ano e os procedimentos para a execução do 
Programa. 
Art. 4º A avaliação, a seleção e a distribuição dos acervos observarão 
procedimentos específicos, assim atribuídos:  
I - à Secretaria de Educação Básica compete: 
a) elaborar em conjunto com o FNDE o Edital de convocação; 
b) definir os critérios e os instrumentos que nortearão o processo de 
avaliação das obras e dos demais materiais inscritos no Programa; 
c) coordenar o processo de avaliação e seleção dos títulos para composição 
de cada acervo,  
d) definir, em conjunto com o FNDE, os critérios de atendimento e 
distribuição dos acervos; 
e) acompanhar e avaliar os resultados do Programa. 
II - ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação compete: 
a) elaborar em conjunto com a SEB o Edital de convocação; 
b) viabilizar e coordenar a pré-inscrição e a triagem das obras inscritas; 
c) definir, em conjunto com a SEB, os critérios de atendimento e distribuição 
dos acervos; 
d) adquirir as obras e distribuir os acervos; 
e) assegurar a qualidade das obras distribuídas. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO HADDAD 
 
“RESOLUÇÃO Nº 5, DE 3 DE ABRIL DE 2007 
Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio – PNBEM 2008. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 14, Capítulo V, Seção IV, do Anexo 
I, do Decreto n.º 5.973, de 29/11/2006, e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9394/96, e no Plano Nacional de Educação, quanto à 
universalização do acesso e melhoria da qualidade do ensino médio como 
etapa conclusiva da educação básica; 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos alunos e professores da 
rede pública de ensino o acesso à cultura e à informação, estimulando a 
leitura como prática social; e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 5, de 3 de abril de 
2007. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 
65, p. 17-18, 04 abr. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/04/2007&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2007&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2007&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112
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CONSIDERANDO a necessidade de implantar, ampliar e atualizar o acervo 
das bibliotecas das escolas públicas de ensino médio, resolve "ad 
referendum": 
Art. 1º Instituir o Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM 2008, no âmbito das escolas de ensino médio que integram 
os sistemas públicos de educação federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal. 
Parágrafo único. As escolas públicas beneficiárias do Programa deverão 
estar cadastradas no Censo Escolar realizado anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais "Anísio Teixeira" - INEP. 
Art. 2º O Programa tem por objetivo prover as escolas de ensino médio de 
acervos compostos por obras de referência, obras literárias, obras de 
pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo nas áreas de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com vistas: 
à democratização do acesso às fontes de informação, ao fomento à leitura 
e à formação de alunos e professores leitores; e  
a)ao apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor. 
Art. 3º O acervo da biblioteca escolar, no âmbito das escolas públicas de 
ensino médio, será implantado progressivamente, de acordo com a 
sistemática estabelecida pelo MEC. 
I - Serão indicados 160 títulos no total, sendo 14 títulos para cada um dos 
7 componentes curriculares listados das áreas de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia), bem 
como, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, outros 38 
títulos para o componente de 
Literatura Brasileira e Portuguesa, 10 para Artes e 10 para Educação Física, 
mais 4 Gramáticas da Língua Portuguesa; 
II - Serão elaboradas resenhas das obras indicadas, a serem apresentadas 
aos sistemas de ensino, via Internet, na forma de um guia virtual para 
subsidiar a escolha;  
III - Serão escolhidos até 35 títulos preferenciais de cada escola, entre as 
obras indicadas, sendo até 3 títulos para cada um dos 7 componentes 
curriculares listados das áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
(História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia), bem como, na 
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
outros 9 títulos para o componente de Literatura Brasileira e Portuguesa, 2 
para Artes e 2 para Educação Física, mais 1 Gramática da Língua 
Portuguesa; 
IV - Serão formados 27 acervos distintos, um para cada unidade da 
federação, compostos pelos títulos mais escolhidos, respectivamente, em 
cada Estado e no Distrito Federal, sendo 7 títulos para cada um dos 7 
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componentes curriculares listados das áreas de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia), bem 
como, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, outros 19 
títulos para o componente de Literatura Brasileira e Portuguesa, 5 para 
Artes e 5 para Educação Física, mais 2 Gramáticas da Língua Portuguesa; 
V - Todas as escolas de uma mesma unidade da federação devem receber 
o acervo formado pelos títulos mais escolhidos do respectivo Estado ou do 
Distrito Federal, conforme descrito no item anterior. 
Art. 4º A execução do Programa deverá observar as seguintes etapas: 
I - Indicação pela Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC, das obras a 
serem submetidas à escolha dos sistemas de ensino médio da rede pública; 
II - Efetuação da escolha de cada escola, via Internet, junto ao FNDE, sob 
responsabilidade dos diretores das escolas; e  
III - Aquisição e distribuição das obras didáticas selecionadas. 
Art. 5º A execução do Programa contará com a participação da SEB/MEC 
e do FNDE, de acordo com as competências seguintes: 
I - À Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC compete: 
a)coordenar o processo de indicação dos títulos para composição de cada 
acervo; 
b)definir, em conjunto com o FNDE, os critérios de atendimento e 
distribuição dos acervos; e 
c)acompanhar e avaliar os resultados do Programa. 
II - Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC 
compete: 
a)definir, em conjunto com a SEB, os critérios de atendimento e distribuição 
dos acervos; 
b)adquirir as obras selecionadas e distribuir os acervos; 
c)supervisionar e monitorar a execução do Programa; e 
d)assegurar a qualidade das obras adquiridas e distribuídas. 
Art. 6º Os recursos necessários à execução do Programa serão 
assegurados no orçamento do FNDE. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO HADDAD” 

235 04 de abril 
de 2007 - 
Seção 3 

Edital de 
convocação 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, faz saber aos titulares de direito autoral que se encontram abertas 
as inscrições para o processo de avaliação e seleção de obras de literatura 
para o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE 2008, cujo Edital, a partir de 05/04/07, será disponibilizado 
no sitio www.fnde.gov.br.  
1. DO OBJETO 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 65, p. 27, 04 
abr. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/04/2007&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2007&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/04/2007&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=120
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Convocação de titulares de direito autoral para inscrição no processo de 
avaliação e seleção de obras de literatura para serem distribuídas às 
instituições de educação infantil e às escolas públicas que ofereçam as 
séries/anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, 1ª a 4ª série/2º ao 5º 
ano, das redes municipal, estadual, federal e do Distrito Federal, no âmbito 
do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2008. 
2. DOS PRAZOS 
As etapas de cadastramento de titulares de direito autoral, pré-inscrição e 
inscrição serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1. Cadastramento de Titulares de Direito Autoral 
Do dia 05/04/2007 até às 18h do dia 14/05/2007 
2.2. Pré-inscrição da(s) Obra(s) 
Do dia 05/04/2007 até às 18h do dia 14/05/2007 
2.3. Inscrição (Entrega das Obras e da Documentação) 
Do dia 21/05/2007 a 25/05/2007, no período de 08h às 17h. 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

236 09 de abril 
de 2007 

Extrato de termo 
aditivo 

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2004. Objeto: formalizar a prorrogação 
de vigência do contrato nº 004/2004 de locação do pavimento térreo do 
imóvel situado na Rua Nossa Senhora de Fátima nº 25, bairro Jose Conrado 
de Araújo, município de Aracaju, medindo 805,00 m² de área construída 
para armazenamento e tratamento da carga OPERAÇÃO 
FNDE/PNBE/2005 e PNDL/2005 bem como guarda de materiais recolhidos 
para alienação, entre uma operação e outra. Data da assinatura: 
27/03/2007; Vigência: 21/04/2007 a 22/10/2007; Locatária: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; Locador: Cloves Dantas Santos. Valor 
Global: R$12.000,00 (doze mil reais). Conta Orçamentária: 
70011.44404.010002.” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extrato de termo aditivo. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 67, p. 64, 09 abr. 2007. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/04/2007&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019.  

237 25 de abril 
de 2007 

Resolução nº 14, 
de 24 de abril de 
2007 

“RESOLUÇÃO Nº 14, DE 24 DE ABRIL DE 2007 
Altera composição de acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
para o Ensino Médio - PNBEM 2008. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 14, Capítulo V, Seção IV, do Anexo 
I, do Decreto n.º 5.973, de 29/11/2006, e os artigos 3º, 5º e 6º do anexo da 
Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003; e resolve "Ad 
referendum": 
Art. 1º Alterar os incisos I, III e IV da Resolução CD/FNDE nº 5, de 
03/04/2007, publicada no D.O.U. de 04/04/2007, que passam a vigorar, 
respectivamente, com a seguinte redação: "Art. 3º ... 
I - Serão indicados 160 títulos no total, sendo 12 títulos para cada um dos 
8 componentes curriculares listados das áreas de Ciências Humanas e suas 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 14, de 24 de abril 
de 2007. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, 
n. 79, p. 35, 25 abr. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/04/2007&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2007&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2007&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/04/2007&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/04/2007&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=96
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Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Química, Física e 
Biologia), bem como, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
outros 40 títulos para o 
componente de Literatura Brasileira e Portuguesa, 10 para Artes e 10 para 
Educação Física, mais 4 Gramáticas da Língua Portuguesa;  
III - Serão escolhidos até 40 títulos preferenciais de cada escola, entre as 
obras indicadas, sendo até 3 títulos para cada um dos 8 componentes 
curriculares listados das áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias 
(História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Química, Física e Biologia), 
bem como, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, outros 10 
títulos para o componente de Literatura Brasileira e Portuguesa, 3 para 
Artes e 2 para Educação Física, mais 1 Gramática da Língua Portuguesa; 
IV - Serão formados 27 acervos distintos, um para cada unidade da 
federação, compostos pelos títulos mais escolhidos, respectivamente, em 
cada Estado e no Distrito Federal, sendo 6 títulos para cada um dos 8 
componentes curriculares listados das áreas de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Química, Física e 
Biologia), bem como, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
outros 20 títulos para o componente de Literatura Brasileira e Portuguesa, 
5 para Artes e 5 para Educação Física, mais 2 Gramáticas da Língua 
Portuguesa;"  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO HADDAD” 

238 27 de abril 
de 2007 

Extrato de 
cooperação 
técnica nº 1/2007 

“EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2007 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA entre o Ministério da Educação - 
MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Básica - SEB, o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.  
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica 
Processo nº 23000.001121/ 2007- 59 
Objeto: cooperação técnico-científico-pedagógica entre os partícipes, 
conforme Plano de Trabalho que integra este instrumento como se nele 
transcrito estivesse, para análise e indicação das obras para o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio – PNBEM 2008, com 
vistas a: 
I. prover e ampliar o acervo das bibliotecas das escolas de ensino médio da 
rede pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal;  
II. democratizar o acesso às fontes de informação, ao conhecimento e, 
sobretudo, intensificar e estimular a leitura e a aprendizagem para alunos e 
professores do ensino médio; e 
III. apoiar o desenvolvimento profissional e a atualização do professor. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Extrato de cooperação técnica nº 1/2007. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 81, p. 56, 27 abr. 2007. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/04/2007&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/04/2007&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/04/2007&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=192


253 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Data da assinatura: Signatários: Francisco das Chagas Fernandes, 
Secretário de Educação Básica; Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE 
e Ennio Candotti, Presidente da SBPC.” 

239 16 de maio 
de 2007 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
16/2007 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2007 
Nº Processo: 23034002238200762. Objeto: Contratação de empresa para 
execução de triagem de obras inscritas em atendimento ao PNLD/2010, 
PNLA/2008 e PNBE/2008. [...] Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECN DO ES DE SP SA IPT. Valor: R$ 2.224.200,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 16/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 93, p. 30, 16 maio 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/05/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019.  

240 08 de junho 
de 2007 

Extrato de 
contrato nº 
23/2007 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2007 
Nº Processo: 23034002238200762. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60633674000155. Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO 
EST DE SP SA IPT. Objeto: Prestação de serviços, para a execução da 
etapa de triagem dos livros inscritos para o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2008; Programa Nacional do Livro Didático para 
Alfabetização de Jovens e Adultos - PNLA/2008 e Programa Nacional do 
Livro Didático - PNLD/2010. [...] Valor Total: R$2.224.200,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 23/2007. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 109, 
p. 32, 08 jun. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/06/2007&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

241 25 de julho 
de 2007 

Portaria nº 24, de 
24 de julho de 
2007 

“PORTARIA Nº 24, DE 24 DE JULHO DE 2007 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e: 
Considerando os dispostos nas Leis nº 11.439, de 29 de dezembro de 2006, 
e nº 11.451, de 07 de fevereiro de 2007 (LOA), na Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, e nos decretos nº 5.159, de 28 de julho de 
2004, e nº 6.046, de 22 de fevereiro de 2007; 
Considerando os dispostos no art. 12 da IN nº 01, de 15 de dezembro de 
1997, e na Súmula da Coordenação Geral de Normas, Avaliação e 
Execução de Despesa - CONED nº 04/2004, ambas da Secretária do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, resolve: 
Art. 1º Descentralizar, por destaque, os créditos orçamentários de 2007, no 
valor de R$ 843.114,56 (oitocentos e quarenta e três mil, cento e quatorze 
reais e cinqüenta e seis centavos) para a Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG - Unidade Gestora nº 153062, Código de Gestão nº 15229, 
objetivando a seleção de acervos, no âmbito do Programa Nacional 
Biblioteca de Escola - PMBE/2008, de acordo com a seguinte classificação 
orçamentária: 
I. Funcional Programática 12.128.1072.6333.0001- Fortalecimento da 
Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
II. Fonte: 0112915019 
III. PTRES: 001729 
IV. Elementos de Despesas: [...] 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 24, de 24 de julho de 2007. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 142, p. 19, 25 jul. 2007. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/07/2007&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2007&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2007&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2007&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/07/2007&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/07/2007&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=80
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Art. 2º A descentralização de crédito orçamentário será repassado em 
parcela única e a transferência financeira será mensal e condicionada à 
liquidação dos empenhos emitidos à conta do Crédito descentralizado, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 6.046, de 22 de 
fevereiro de 2007. 
Parágrafo Único - O monitoramento das transferências orçamentárias 
referentes a seleção de acervos, no âmbito do Programa Nacional 
Biblioteca de Escola - PMBE/2008, será efetuado pela Coordenação- Geral 
de Estudos e Avaliação de Materiais - COGEAM/DPE/SEB/MEC, por meio 
de relatório de execução das atividades. 
Art. 3º - A prestação de contas do destaque dos recursos financeiros deverá 
ser incluída na prestação de contas anual da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
Art. 4º - Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Educação 
Básica. 
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA” 

242 02 de 
agosto de 

2007 

Retificação “RETIFICAÇÃO 
Retificamos a portaria nº 24, de 24 de julho de 2007, publicada no Diário 
Oficial da União, seção 1, página nº 19, dia 25 de julho de 2007. 
Onde se lê: 
PMBE/2008 
Fonte: 0112915019 
Leia-se: 
PNBE/2008 
Fonte: 0100915019” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Retificação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 
144, n.148, p. 10, 02 ago. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/08/2007&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019.  

243 17 de 
agosto de 

2007 

Portaria nº 176, de 
15 de agosto de 
2007 

“PORTARIA Nº 176, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO-FNDE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
resolve: 
Art. 1º. Alterar o Art. 1º e o Art. 2° da Portaria nº 98, de 05 de abril de 2006, 
os quais passam a ter a seguinte redação: 
"... 
Art. 1º. Delegar competência vedada a subdelegação, ao titular da diretoria 
de Ações Educacionais (DIRAE), para celebrar convênios em nome do 
FNDE, que tenham por objeto a execução do Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do 
Programa Nacional Biblioteca de Escola (PNBE), do Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD), do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 
(PNLEM), do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio 
(PNBEM) e do Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização 
de Jovens e Adultos (PNLA) com as Organizações Não Governamentais, 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Portaria nº 176, de 15 de agosto 
de 2007. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, ano 48, 
n. 159, p. 15, 17 ago. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/08/2007&jornal=2&pagina=15&totalArquivos=56. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/08/2007&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/08/2007&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2007&jornal=2&pagina=15&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2007&jornal=2&pagina=15&totalArquivos=56
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além de outros programas e projetos educacionais de assistência financeira 
suplementar, cuja finalidade e abrangência se relacionem com as 
atribuições regimentais que lhe são conferidas, bem como representar o 
FNDE nos contratos administrativos e respectivos termos aditivos 
vinculados a esses programas e projetos. 
Art. 2°. A delegação de que trata o art 1° desta Portaria abrangerá a 
assinatura e a ordenação de despesas dos respectivos convênios e 
contratos, bem como realização de compras e serviços para a execução do 
Programa Nacional do Livro de Didático (PNLD), do Programa Nacional 
Biblioteca na Escola (PNBE), do Programa Nacional do Livro para o Ensino 
Médio (PNLEM), do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio (PNBEM) e do Programa Nacional do Livro didático para 
Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), incluindo aquisição, controle de 
qualidade e distribuição até o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais) independentemente da modalidade de licitação, abrangendo também 
os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. ...". 
Art. 2º. Ficam ratificados os demais artigos que não foram objeto de 
alteração. 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
DANIEL SILVA BALABAN” 

244 03 de 
setembro de 

2007 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
21/2007 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2007 
Nº Processo: 230720049850707. Objeto: Contratação da FUNDEP para dar 
apoio ao projeto de extensão "Avaliação e seleção de obras literárias" 
PNBE 2008. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, 
inciso XIII, da Lei 8.666/93. Justificativa: Art.24, Inc. XIII, Lei 8.666/93, 
combinado com Art. 1º., da Lei 8.958/94. Declaração de Dispensa em 
30/08/2007. ANTONIA VITORIA SOARES ARANHA. Diretora da Faculdade 
de Educação. Ratificação em 30/08/2007. FRANCISCA IZABEL PEREIRA 
MACIEL. Diretora do CEALE. Valor: R$ 843.114,56. Contratada: 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Valor: R$ 
843.114,56 (SIDEC - 31/08/2007) 153285-15229-2007NE000008” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de dispensa de licitação 
nº 21/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
144, n. 170, p. 35, 03 set. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/09/2007&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019.  

245 04 de 
setembro de 

2007 

Extrato de 
contrato nº 
88/2007 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2007 
Nº Processo: 230720049850707. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado: 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Objeto: 
Contratação da FUNDEP para dar apoio ao projeto de extensão "Avaliação 
e seleção de obras literárias - PNBE 2008. Fundamento Legal: Inciso XIII, 
do Artigo 24, da Lei 8.666/93, combinado c/ o Artigo 1o. da Lei 8958/94 
Vigência: 03/09/2007 a 31/01/2008. Valor Total: R$843.114,56. Fonte: 
100915019 - 2007NE900059. Data de Assinatura: 03/09/2007.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de contrato nº 88/2007. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 171, 
p. 37, 04 set. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/09/2007&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

246 05 de 
setembro de 

2007 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2007 
Objeto: serviços de transporte de cargas - operação FNDE/PNLD/PNBE - 
2007/2008, veículos com motorista, com atuação no Distrito Federal e 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de licitação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 172, p. 80, 05 set. 2007. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2007&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2007&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/09/2007&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/09/2007&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=152


256 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Região do Entorno. Data de acolhimento das propostas até 18/09/2007 às 
08h00 e início da disputa de preços às 09h00. Retirada do edital no 
endereço eletrônico: http://www.correios.com. br. 
EDSON PEREIRA DE CARVALHO 
Pregoeiro” 

Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/09/2007&jornal=3&pagina=80&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

247 10 de 
setembro de 

2007 

Extrato de termo 
aditivo nº 1/2007 

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2007 
Número do Contrato: 23/2007. Nº Processo: 23034002238200762. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 60633674000155. Contratado: 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO EST DE SP SA IPT. Objeto: Alterar 
a Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 23/2007, referente ao valor, o 
item 6 - Previsão de Triagem - Subitens 6.1 e 6.2, e item 7 - Previsão de 
Valor, constantes do Termo de Referência do referido Contrato visando 
adequar o quantitativo de livros efetivamente triados para o PNBE e 
PNLA/2008. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, IN MARE nº 05/95 e 04/96, 
Resolução nº40 de 24/08/04, Resolução nº04 de 03/04/07 e Resoluçãonº18 
de 24/04/07.Vigência: 31/08/2007 a 15/05/2008. Valor Total: 
R$2.278.044,00. Fonte: 
113150072 - 2007NE900258 Fonte: 113150072 - 2007NE900512 Fonte: 
113150072 - 2007NE900260 Fonte: 113150072 - 2007NE900259. Data de 
Assinatura: 31/08/2007.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de termo aditivo nº 
1/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 174, p. 27, 10 set. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/09/2007&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

248 28 de 
setembro de 

2007 

Portaria nº 929, de 
27 de setembro de 
2007 

“PORTARIA Nº 929, DE 27 DE SETEMBRO DE 2007 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação realizada pela Secretaria de 
Educação Básica, no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola/PNBE, conforme Edital de Convocação para Inscrição de Obras de 
Literatura no Processo de Avaliação e Seleção para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às instituições de educação infantil e às escolas públicas 
que ofereçam as séries/anos iniciais do ensino fundamental das redes 
municipal, estadual, federal e do Distrito Federal.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO HADDAD” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 929, de 27 de 
setembro de 2007. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 144, n. 188, p. 33, 28 set. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/09/2007&jornal=1&pagina=33&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

249 09 de 
outubro de 

2007 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 47/2007 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para 
recebimento, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e 
postagem na ECT, de aproximadamente 7.069.340 exemplares de livros 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE/2008, na forma e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 
00001. Edital: 09/10/2007 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. 
ENDEREÇO: SBS Quadra 02 Bloco "F" 1º Subsolo Sala 05 - Ed. Áurea Asa 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 195, p. 46, 09 out. 
2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/10/2007&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/09/2007&jornal=3&pagina=80&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/09/2007&jornal=3&pagina=80&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2007&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2007&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2007&jornal=1&pagina=33&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/09/2007&jornal=1&pagina=33&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/10/2007&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/10/2007&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=152
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Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2007 às 
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/10/2007 
às 09h30 site www.comprasnet.gov.br 
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
Coordenador” 

250 15 de 
outubro de 

2007 - 
Seção 1 

Portaria nº 58, de 
10 de outubro de 
2007 

“PORTARIA Nº 958, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: 
Art. 1º Divulgar a relação das obras indicadas para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola para o Ensino Médio - PNBEM.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 58, de 10 de outubro 
de 2007. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, 
n. 198, p. 25-26, 15 out. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/10/2007&jornal=1&pagina=25&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019.  

251 15 de 
outubro de 

2007 - 
Seção 3 

Aviso de 
revogação 

“AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2007 
A ECT comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico 057/2007 
(serviços de transporte de carga postal operação FNDE/PNLD/PNBE - 
2007/2008, com fornecimento de veículos com motorista, com atuação no 
Distrito Federal e Região do Entorno), foi revogado por interesse da 
administração, em razão da necessidade de alteração do custo de 
referência. 
EDSON PEREIRA DE CARVALHO 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de revogação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 198, p. 85, 15 out. 2007. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/10/2007&jornal=3&pagina=85&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

252 25 de 
outubro de 

2007 

Aviso de licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de termo 
aditivo 

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2007 
Objeto: serviços de transporte de cargas - operação FNDE/PNLD/PNBE - 
2007/2008, veículos com motorista, com atuação no Distrito Federal e 
Região do Entorno. Data de acolhimento das propostas até 07/11/2007 às 
08h00 e início da disputa de preços às 09h30. Patrimônio Líquido exigido 
igual ou superior a R$ 48.895,00 para o Lote 1 e R$ 14.923,00 para o Lote 
2. Retirada do edital no endereço 
eletrônico: http://www.correios.com.br. 
EDSON PEREIRA DE CARVALHO 
Pregoeiro” 
 
“EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
1) 5º Termo Aditivo ao Contrato 004/2004. Objeto: formalizar a prorrogação 
da vigência; do contrato Nº 004/2004 de locação do pavimento térreo do 
imóvel situado na Rua Nossa Senhora de Fatima nº. 25, Bairro José 
Conrado de Araújo, município de Aracaju, medindo 805,00m² de área 
construída para armazenamento e tratamento da carga OPERAÇÃO 
FNDE/PNBE/2005 E PNDL/2005 bem como guarda de materiais recolhidos 
para alienação, entre uma operação e outra. Data da assinatura: 
19/10/2007; vigência: 23/10/2007 a 22/04/2008; Locatária: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; Locador: Cloves Dantas Santos. Valor 
Global: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Conta Orçamentaria: 
70011.44404.010002.” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de licitação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 206, p. 92, 25 out. 2007. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/10/2007&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extrato de termo aditivo. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 206, p. 94, 25 out. 2007. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/10/2007&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2007&jornal=1&pagina=25&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2007&jornal=1&pagina=25&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2007&jornal=3&pagina=85&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2007&jornal=3&pagina=85&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/10/2007&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/10/2007&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/10/2007&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/10/2007&jornal=3&pagina=92&totalArquivos=160


258 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

253 31 de 
outubro de 

2007 

Resolução nº 50, 
de 30 de outubro 
de 2007 

“RESOLUÇÃO Nº 50, DE 30 DE OUTUBRO DE 2007 
Dispõe sobre a acessibilidade de obras de orientação pedagógica aos 
docentes do ensino comum e do atendimento educacional especializado e 
de obras de literatura infantil e juvenil, voltadas aos alunos com deficiência 
sensorial da educação básica FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Constituição Federal - 1988, artigos 205, 206, 208, 211 e 213 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 
Lei nº 9.394 - LDB, de 20/12/1996 
Resolução CD/FNDE nº 02, de 11/09/2001 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 14, Capítulo 
V, Seção IV, do Anexo I, do Decreto nº 5.973, de 9/11/2006, e os artigos 3º, 
5º e 6º do Anexo da Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30/09/2003, e 
CONSIDERANDO os propósitos de universalização do acesso e melhoria 
da qualidade do ensino fundamental emanados da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional; 
CONSIDERANDO o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da 
capacidade de participação social, política e econômica e sua ampliação, 
mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos; 
CONSIDERANDO a busca da identidade própria de cada educando, o 
reconhecimento e a valorização das suas diferenças e potencialidades, 
bem como de suas necessidades educacionais especiais no processo de 
ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de 
valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências; 
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Resolução nº 02, de 11 de 
setembro de 2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica; resolve, ad referendum:  
Art. 1º Prover as escolas públicas de educação básica das redes municipal, 
estadual, federal, Distrito Federal e as instituições privadas especializadas 
sem fins lucrativos, no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/Educação Especial 2008, de obras de orientação pedagógica e de 
literatura, acessíveis em libras, braille, áudio, com caracteres ampliados e 
em TXT com adaptações para utilização de software com leitor de voz, que 
subsidiem a formação docente para a escolarização e para a oferta do 
atendimento educacional especializado de alunos da educação básica com 
deficiência sensorial, compreendendo as áreas: deficiência auditiva, 
surdez, visão subnormal, cegueira, surdocegueira, deficiência mental, 
transtornos globais do desenvolvimento e síndromes, deficiência física, 
deficiência múltipla, altas habilidades/superdotação, práticas educacionais 
inclusivas, educação infantil e estimulação precoce, teorias de 
aprendizagem e desenvolvimento humano, classes hospitalares, ajudas 
técnicas, tecnologia assistiva, comunicação aumentativa e alternativa e 
educação profissional, contemplando a acessibilidade pedagógica. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 50, de 30 de 
outubro de 2007. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 144, n. 210, p. 11-12, 31 out. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/10/2007&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/10/2007&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/10/2007&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=112
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Art. 2º A aquisição das obras para o PNBE – Educação Especial 2008, 
obedecerá aos seguintes critérios: 
I - o atendimento será realizado, exclusivamente, às escolas públicas do 
ensino básico de que trata o art. 1º desta Resolução, cadastradas no Censo 
Escolar realizado, anualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais - INEP, e projetado para o ano do atendimento, 
bem como as instituições privadas especializadas sem fins lucrativos; e 
II - o processo de avaliação e seleção das obras ficará sob a coordenação 
da Secretaria de Educação Especial - SEESP. 
Art. 3º Serão selecionadas até 180 obras, as quais serão distribuídas em 
acervos compostos da seguinte forma: 
I - Para a educação infantil será formado 01(um) acervo com obras de 
orientação pedagógica distintas, e obras de literatura nos diferentes 
formatos, composto de até 60 (sessenta) obras; 
II - Para o ensino fundamental será formado 01(um) acervo com obras de 
orientação pedagógica distintas, e obras de literatura nos diferentes 
formatos, composto de até 60 (sessenta) obras; e 
III - Para o ensino médio será formado 01 (um) acervo com obras de 
orientação pedagógica distintas, e obras de literatura nos diferentes 
formatos, composto de até 60 (sessenta) obras. 
Art. 4º Os livros serão de uso coletivo para subsidiarem a formação do 
docente para a oferta do atendimento educacional especializado e aos 
alunos com deficiência sensorial incluídos nas etapas da educação infantil, 
do ensino fundamental e do ensino médio, matriculados em turma comum 
do ensino regular das escolas públicas 
e das instituições privadas especializadas sem fins lucrativos. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
FERNANDO HADAD” 

254 28 de 
novembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60/2007 
Nº Processo: 23034040958200726. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Valor: R$ 174.339,72” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 61/2007 
Nº Processo: 23034041035200791. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA. Valor: R$ 
595.924,02 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 62/2007 
Nº Processo: 23034041029200734. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 228, p. 50-52, 28 nov. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/11/2007&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2007&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2007&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=200
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[...] Contratada: EDITORA NOVA FRONTEIRA SOCIEDADE ANONIMA. 
Valor: R$ 357.239,70” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2007 
Nº Processo: 23034040926200721. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Valor: R$ 419.122,98” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2007 
Nº Processo: 23034041026200709. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDICOES SM LTDA. Valor: R$ 318.729,33” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 65/2007 
Nº Processo: 23034040951200712. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA. Valor: R$ 
883.742,72” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 66/2007 
Nº Processo: 23034040943200768. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA LE LTDA. Valor: R$ 137.027,16” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 67/2007 
Nº Processo: 23034040956200737. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: LACERDA EDITORES LTDA . Valor: R$ 89.743,14” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 68/2007 
Nº Processo: 23034040953200701. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA BEST SELLER LTDA. Valor: R$ 576.980,37” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 69/2007 
Nº Processo: 23034041038200725. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA COMPOR LTDA. Valor: R$ 199.664,58” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 70/2007 
Nº Processo: 23034041114200701. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME. Valor: R$ 
107.434,44” 
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 71/2007 
Nº Processo: 23034041015200711. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA FORMACAO 
DE RECURSOS. Valor: R$ 104.539,50” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72/2007 
Nº Processo: 23034041024200710. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA. Valor: R$ 
138.957,12” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 73/2007 
Nº Processo: 23034041034200747. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA CAROS AMIGOS LTDA. Valor: R$ 156.326,76” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 74/2007 
Nº Processo: 23034040928200710. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: UNO EDUCAÇÃO LTDA. Valor: R$ 235.400,25 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 75/2007 
Nº Processo: 23034040941200779. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA GLOBO S/A. Valor: R$ 337.513,83 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 76/2007 
Nº Processo: 23034040936200766. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] . Contratada: RHJ LIVROS LTDA. Valor: R$ 211.678,11” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 77/2007 
Nº Processo: 23034040942200713. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA HEDRA LTDA. Valor: R$ 70.782,42” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 78/2007 
Nº Processo: 23034040947200746. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: IDEIA ESCRITA EDITORA LTDA-ME” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2007 
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publicação 
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Nº Processo: 23034041013200721. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: BERLENDIS EDITORES LTDA. Valor: R$ 195.890,94 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 80/2007 
Nº Processo: 23034040919200729. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA JPA LTDA. Valor: R$ 500.917,74 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 81/2007 
Nº Processo: 23034040922200742. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA Y. H. LUCERNA LTDA. Valor: R$ 111.616,02” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 82/2007 
Nº Processo: 23034041020200723. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. Valor: R$ 628.627,44” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 83/2007 
Nº Processo: 23034041016200765. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: MANATI PRODUCOES EDITORIAIS LTDA. Valor: R$ 
163.724,94” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 84/2007 
Nº Processo: 23034040946200700. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA FTD SA. Valor: R$ 512.951,85” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 85/2007 
Nº Processo: 23034040925200786. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA PROJETO LTDA. Valor: R$ 259.444,38” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 86/2007 
Nº Processo: 23034040934200777. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. Valor: R$ 130.593,96” 
  
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 87/2007 
Nº Processo: 23034041032200758. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA MODERNA LTDA. Valor: R$ 541.793,28” 
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 88/2007 
Nº Processo: 23034040957200781. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: MENEGHITTI'S GRAFICA E EDITORA LTDA. Valor: R$ 
87.990,99” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 89/2007 
Nº Processo: 23034041022200712. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. Valor: R$ 68.834,28” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 90/2007 
Nº Processo: 23034040954200748. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA. Valor: R$ 
505.217,64” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 91/2007 
Nº Processo: 23034040929200764. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES. Valor: R$ 
427.912,56” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 92/2007 
Nº Processo: 23034041011200732. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. Valor: R$ 
170.479,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 93/2007 
Nº Processo: 23034040944200711. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS LTDA. Valor: R$ 
204.575,76” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 94/2007 
Nº Processo: 23034040931200733. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: RICHMOND EDUCAÇÃO LTDA. Valor: R$ 558.472,56” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/2007 



264 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Nº Processo: 23034041023200767. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Valor: R$ 232.238,52” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 96/2007 
Nº Processo: 23034041014200776. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: DEVIR LIVRARIA LTDA. Valor: R$ 154.396,80” 

255 30 de 
novembro 
de 2007 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
100/2007 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2007 
Nº Processo: 23034040924200731. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA ROCCO LTDA. Valor: R$ 884.629,08” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 100/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 230, p. 61, 30 nov. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/11/2007&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019.  

256 04 de 
dezembro 
de 2007 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
101/2007 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2007 
Nº Processo: 23034040955200792. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. Valor: 
R$ 145.390,32” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 101/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 232, p. 56, 04 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/12/2007&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

257 11 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2007 
Nº Processo: 23034040938200755. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDIOURO PUBLICACOES DE PASSATEMPOE 
MULTIMIDIA LTDA. Valor: R$ 197.411,52” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2007 
Nº Processo: 23034041021200778. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA DCL – DIFUSAO CULTURAL DOLIVRO LTDA. 
Valor: R$ 154.718,46” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2007 
Nº Processo: 23034040930200799. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 384.705,36.” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2007 
Nº Processo: 23034040927200775. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 237, p. 55, 11 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2007&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2007&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/12/2007&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/12/2007&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184
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Extratos de 
contratos 

[...] Contratada: MR CORNACCHIA LIVRARIA E EDITORA LTDA. Valor: 
R$ 206.827,38” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2007 
Nº Processo: 23034041025200756. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: COMBOIO DE CORDA EDITORA LTDA. Valor: R$ 
762.411,69” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2007 
Nº Processo: 23034040940200724. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA 34 LTDA. Valor: R$ 67.226,94” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2007 
Nº Processo: 23034040933200722. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO. Valor: R$ 
260.866,26” 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2007 
Nº Processo: 23034040924200731. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
42444703000159. Contratado: EDITORA ROCCO LTDA.  Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$884.629,08.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2007 
Nº Processo: 23034040946200700. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61186490000157. Contratado: EDITORA FTD S A. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$512.951,85.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2007 
Nº Processo: 23034040942200713. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03004307000159. Contratado: EDITORA HEDRA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$70.782,42.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 237, p. 57, 
11 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

258 12 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 109/2007 BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=184
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Nº Processo: 23034041027200745. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: AGIR EDITORA LTDA. Valor: R$ 413.685,21” 
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2007 
Nº Processo: 23034040920200753. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA. Valor: R$ 100.679,58” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2007 
Nº Processo: 23034040932200788. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: PIXEL MEDIA COMUNICACAO S/A. Valor: R$ 173.374,74” 

n. 238, p. 44, 12 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/12/2007&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

259 13 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2007 
Nº Processo: 23034041038200725. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
97468250000192. Contratado: EDITORA COMPOR LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$199.664,58.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2007 
Nº Processo: 23034040953200701. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04839149000110. Contratado: EDITORA BEST SELLER LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$576.980,37.”  
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 99/2007 
Nº Processo: 23034041114200701. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01978256000130. Contratado: BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS -
LTDA-ME. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: 
R$107.434,44.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2007 
Nº Processo: 23034040936200766. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
16675449000190. Contratado: RHJ LIVROS LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$211.678,11.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2007 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 239, p. 55, 
13 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2007&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2007&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2007&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=208
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Nº Processo: 23034040925200786. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
94602547000100. Contratado: EDITORA PROJETO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$259.444,38.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2007 
Nº Processo: 23034040926200721. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55789390000112. Contratado: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$419.122,98.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2007 
Nº Processo: 23034041028200790. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04218430000135. Contratado: EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$81.821,88.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2007 
Nº Processo: 23034041014200776. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
57883647000126. Contratado: DEVIR LIVRARIA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$154.396,80.” 

260 14 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2007 
Nº Processo: 23034049834200714. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: LAMPARINA EDITORA LTDA. 
Valor: R$ 133.778,48” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2007 
Nº Processo: 23034041199200719. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: LIVRARIA MARTINS FONTES 
EDITORA LTDA. Valor: R$ 256.923,92” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2007 
Nº Processo: 23034041204200793. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA FUNDACAO 
PEIROPOLIS LTDA. Valor: R$ 267.062,40” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 240, p. 75-76, 14 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2007&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2007&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2007&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=236


268 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 115/2007 
Nº Processo: 23034041197200720. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA OBJETIVA LTDA. Valor: 
R$ 582.591,68” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2007 
Nº Processo: 23034041191200752. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA ESTACAO LIBERDADE 
LTDA. Valor: R$ 114.243,36”  
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2007 
Nº Processo: 23034041230200711. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: SUMMUS EDITORIAL LTDA. Valor: 
R$ 318.991,20” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2007 
Nº Processo: 23034048800200702. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: SARAIVA AS LIVREIROS 
EDITORES. Valor: R$ 286.597,52” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119/2007 
Nº Processo: 23034041247200779. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: VIEIRA E LENT CASA EDITORIAL 
LTDA. Valor: R$ 136.004,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2007 
Nº Processo: 23034041193200741. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: LEXIKON EDITORA DIGITAL LTDA. 
Valor: R$ 470.079,28” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 121/2007 
Nº Processo: 23034041201200750. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA Y. H. LUCERNA LTDA. 
Valor: R$ 579.624,32” 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 122/2007 
Nº Processo: 23034040948200791. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
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[...] Contratada: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor: R$ 
508.836,45” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 123/2007 
Nº Processo: 23034041205200738. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDICOES SM LTDA. Valor: R$ 
127.596,48” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 124/2007 
Nº Processo: 23034040949200735. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: GAUDI EDITORIAL LTDA. Valor: R$ 564.882,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 125/2007 
Nº Processo: 23034041037200781. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA LETRAS BRASILEIRAS LTDA. Valor: R$ 
167.584,86” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 126/2007 
Nº Processo: 23034040945200757. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA GAIA LTDA. Valor: R$ 569.282,85” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 127/2007 
Nº Processo: 23034040937200719. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: JORGE ZAHAR EDITOR LTDA. Valor: R$ 519.360,33” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 128/2007 
Nº Processo: 23034040950200760. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA BIRUTA LTDA. Valor: R$ 436.423,56” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 129/2007 
Nº Processo: 23034041031200711. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS DE 
IMPRENSA S A. Valor: R$ 758.152,62” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 130/2007 
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Nº Processo: 23034040921200706. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: FRENTE EDITORA LTDA. Valor: R$ 198.785,88” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 131/2007 
Nº Processo: 23034041017200718. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTDA. Valor: R$ 
862.484,94” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 132/2007 
Nº Processo: 23034040952200759. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDITORA ATICA S.A. Valor: R$ 1.441.449,03” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 133/2007 
Nº Processo: 23034041052200729. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
Contratada: MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO LIVRARIAS LIMITADA. 
Valor: R$ 115.264,95” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2007 
Nº Processo: 23034041035200791. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
21044458000112. Contratado: EDITORA DIMENSAO LTD. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$595.924,02.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2007 
Nº Processo: 23034040923200797. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07115047000140. Contratado:  EDITORA RECORD LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$831.852,93.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2007 
Nº Processo: 23034040951200712. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43641133000150. Contratado:  LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$833.742,72.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 240, p. 77, 
14 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2007&jornal=3&pagina=77&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2007&jornal=3&pagina=77&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2007&jornal=3&pagina=77&totalArquivos=236


271 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Nº Processo: 23034041036200736. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60657574000169. Contratado:  EDITORA DO BRASIL SA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$249.488,55.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2007 
Nº Processo: 23034040922200742. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
40300204000162. Contratado:  EDITORA Y. H. LUCERNA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$111.616,02.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2007 
Nº Processo: 23034041029200734. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33324484000183. Contratado:  EDITORA NOVA FRONTEIRA 
SOCIEDADE ANONIMA. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] 
Valor Total: R$357.239,70.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2007 
Nº Processo: 23034040929200764. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60500139000126. Contratado:  SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$427.912,56.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2007 
Nº Processo: 23034041013200721. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
51165736000150. Contratado:  BERLENDIS EDITORES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$195.890,94.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2007 
Nº Processo: 23034040954200748. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61254454000183. Contratado:  LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$505.217,64.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2007 
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Nº Processo: 23034041016200765. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00493827000184. Contratado:  MANATI PRODUCOES EDITORIAIS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$163.724,94.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2007 
Nº Processo: 23034040958200726. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33038696000102. Contratado:  EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$174.339,72.” 

261 17 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 134/2007 
Nº Processo: 23034041018200754. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: CLAUSIO CAVALCANTE CEDRAZ. 
Valor: R$ 83.309,94” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 135/2007 
Nº Processo: 23034041246200724. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA ATOMO LTDA-EPP. 
Valor: R$ 341.740,96” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 136/2007 
Nº Processo: 23034041228200742. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA 34 LTDA. Valor: R$ 
149.357,12” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 137/2007 
Nº Processo: 23034041209200716. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: CORTEZ EDITORA E LIVRARIA 
LTDA. Valor: R$ 298.714,24” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 138/2007 
Nº Processo: 23034041226200753. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA FTD S A. Valor: R$ 
163.204,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 139/2007 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 241, p. 45, 17 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/12/2007&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2007&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2007&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=192
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Nº Processo: 23034041236200799. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: ARTMED EDITORA S.A. Valor: R$ 
414.688,56” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 140/2007 
Nº Processo: 23034041211200795. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA ROCCO LTDA. Valor: R$ 
324.184,08” 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2007 
Nº Processo: 23034040944200711. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
86461852000100. Contratado:  EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$204.575,76.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2007 
Nº Processo: 23034040934200777. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61287546000160. Contratado:  PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$130.593,96.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2007 
Nº Processo: 23034041022200712. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03606664000197. Contratado:  EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$68.834,28.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2007 
Nº Processo: 23034041020200723. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01451416000199. Contratado:  COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$628.627,44.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2007 
Nº Processo: 23034041015200711. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04528440000177. Contratado:  IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 241, p. 45, 
17 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/12/2007&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2007&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2007&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=192
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EFORMACAO DE RECURSOS. Objeto: Aquisição de obras literárias para 
atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] 
Valor Total: R$104.539,50.” 

262 18 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 141/2007 
Nº Processo: 23034041233200755. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: ATELIE EDITORIAL LTDA - EPP. 
Valor: R$ 232.690,48” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 142/2007 
Nº Processo: 23034041231200766. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA PINSKY LTDA. Valor: R$ 
76.656,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 143/2007 
Nº Processo: 23034041263200761. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA SCIPIONE S.A. Valor: R$ 
604.352,32” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 144/2007 
Nº Processo: 23034041227200706. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. 
Valor: R$ 85.558,88” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 145/2007 
Nº Processo: 23034048799200716. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. 
Valor: R$ 274.480,80” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 146/2007 
Nº Processo: 23034041187200794. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA BERTRAND BRASIL 
LTDA. Valor: R$ 575.173,28” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 147/2007 
Nº Processo: 23034041202200702. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: COSAC & NAIFY EDICOES LTDA. 
Valor: R$ 284.619,28” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 242, p. 48-49, 18 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2007&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2007&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2007&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=208
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 148/2007 
Nº Processo: 23034041223200710. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: CONTRAPONTO EDITORA LTDA. 
Valor: R$ 126.854,64” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 149/2007 
Nº Processo: 23034041195200731. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA GARAMOND LTDA. 
Valor: R$ 167.408,56” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 150/2007 
Nº Processo: 23034041217200762. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA HARBRA LTDA. Valor: 
R$ 84.322,48” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 151/2007 
Nº Processo: 23034041244200735. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA MODERNA LTDA. Valor: 
R$ 1.363.007,36” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 152/2007 
Nº Processo: 23034048843200780. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: BEST BOOK COMERCIO DE 
LIVROS LTDA-ME. Valor: R$ 237.636,08” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 153/2007 
Nº Processo: 23034041237200733. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS. Valor: R$ 234.421,44” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 154/2007 
Nº Processo: 23034041198200774. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: JORGE ZAHAR EDITOR LTDA. 
Valor: R$ 2.536.598,24” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 155/2007 
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Nº Processo: 23034041215200773. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: AGIR EDITORA LTDA. Valor: R$ 
314.045,60” 
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 156/2007 
Nº Processo: 23034048841200791. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: PEGASUS EDITORA LTDA - ME. 
Valor: R$ 171.117,76” 
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 157/2007 
Nº Processo: 23034048842200735. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA SIGNER LTDA. Valor: R$ 
231.454,08” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 158/2007 
Nº Processo: 23034041238200788. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA PERSPECTIVA SA. 
Valor: R$ 239.119,76” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 159/2007 
Nº Processo: 23034041245200780. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA ATICA S.A. Valor: R$ 
2.383.284,64” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 160/2007 
Nº Processo: 23034041235200744. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDIOURO PUBLICACOES S/A. 
Valor: R$ 475.272,16” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 161/2007 
Nº Processo: 23034041030200769. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: A GIRAFA EDITORA LTDA. Valor: 
R$ 163.643,76” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 162/2007 
Nº Processo: 23034048798200763. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
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Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA RECORD LTDA. Valor: 
R$ 2.109.545,68” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 163/2007  
Nº Processo: 23034041190200716. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: DISTRIBUIDORA RECORD DE 
SERVICOS DE IMPRENSA S A. Valor: R$ 680.020,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 164/2007 
Nº Processo: 23034041232200719. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: ODYSSEUS EDITORA LTDA. Valor: 
R$ 138.724,08” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 165/2007 
Nº Processo: 23034041216200718. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: ESCRITURAS EDITORA E 
DISTRIBUIDORDE LIVROS LTDA. Valor: R$ 721.315,76” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 166/2007 
Nº Processo: 23034041192200705. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
para o Ensino Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA 
BRASILIENSE 
S A. Valor: R$ 149.604,40 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 167/2007 
Nº Processo: 23034041256200760. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: ESCOLAS PROFISSIONAIS 
SALESIANAS. Valor: R$ 105.341,28” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 168/2007 
Nº Processo: 23034041210200741. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: FUNDACAO DE 
DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP. Valor: R$ 
720.821,20” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 169/2007 
Nº Processo: 23034041196200785. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
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Extrato de 
contrato 

Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA. 
Valor: R$ 3.935.461,20” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 170/2007 
Nº Processo: 23034041234200708. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: COMPANHIA EDITORA 
NACIONAL. Valor: R$ 1.038.728,72” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 171/2007 
Nº Processo: 23034041033200701. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. 
[...] Contratada: EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULTURA LTDA. 
Valor: R$ 73.704,63” 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2007 
Nº Processo: 23034040941200779. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04067191000160. Contratado: EDITORA GLOBO S/A. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$337.513,83.” 

 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 123/2007. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 242, 
p. 51, 18 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2007&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

263 19 de 
dezembro 
de 2007 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
172/2007 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 172/2007 
Nº Processo: 23034041213200784. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: ASSOCIACAO JESUITA DE 
EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. Valor: R$ 582.097,12” 
 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2007 
Nº Processo: 23034023824200741. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado:  
03597034000101. Contratado: LOGISTICA E DISTRIBUICAO VIP/DF -
LTDA. Objeto: Serviços de recebimento, armazenagem, mixagem, 
embalagem, paletização e postagem na ECT, de aproximadamente 
7.069.340 exemplares de livros referentes ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$985.374,40.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2007 
Nº Processo: 23034040943200768. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
17243015000183. Contratado: EDITORA LE LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 172/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 243, p. 63, 19 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/12/2007&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=292. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 243, p. 68-
69, 19 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/12/2007&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=292. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2007&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2007&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2007&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=292
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2007&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=292
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2007&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=292
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2007&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=292
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Total: R$137.027,16. Fonte: 113150072 - 2007NE900791. Data de 
Assinatura: 11/12/2007. 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/2007 
Nº Processo: 23034041034200747. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
08254606000165. Contratado: EDITORA CAROS AMIGOS LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$156.326,76.” 

264 20 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 173/2007 
Nº Processo: 23034041260200728. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: LTC LIVROS TECNICOS E 
CIENTIFICOSEDITORA S A. Valor: R$ 432.987,28” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 174/2007 
Nº Processo: 23034041229200797. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA 
LTDA. Valor: R$ 118.694,40” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 175/2007 
Nº Processo: 23034041221200721. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: EDITORA GLOBO S/A. Valor: R$ 
1.021.019,12” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 176/2007 
Nº Processo: 23034041189200783. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: METAVIDEO-SP PRODUCAO E 
COMUNICACAO LTDA. Valor: R$ 939.169,44” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 244, p. 63, 20 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/12/2007&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

265 21 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 177/2007 
Nº Processo: 23034041255200715. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para o atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Contratada: PHORTE EDITORA LTDA. 
Valor: R$ 445.104,00” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 178/2007 
Nº Processo: 23034041194200796. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para o atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Contratada: FUNDACAO DE 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, 
n. 245, p. 52, 21 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2007&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=384. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2007&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2007&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2007&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2007&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=384
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Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de licitação 

INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO N. Valor: R$ 
575.420,56” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 179/2007 
Nº Processo: 23034041239200722. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para o atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Contratada: FUNDACAO EDITORA DA 
UNESP. Valor: R$ 169.634,08” 
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 180/2007 
Nº Processo: 23034041243200791. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para o atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Contratada: GLOBAL EDITORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA.  Valor: R$ 480.465,04” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 181/2007 
Nº Processo: 23034041208200771. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para o atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Contratada: EDITORA NOVA 
FRONTEIRA SOCIEDADE ANONIMA. Valor: R$ 3.703.512,56” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2007 
Nº Processo: 23034041032200758. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
62136304000138. Contratado: EDITORA MODERNA LTDA - Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$541.793,28.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/2007 
Nº Processo: 23034040957200781. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05875886000130. Contratado: MENEGHITTI'S GRAFICA E EDITORA -
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$87.990,99.” 
 
“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 40/2007 
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para a 
produção Braille e Áudio dos livros do Programa Nacional de Livro Didático 
- PNLD e Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE, conforme as 
especificações e quantidades constantes da Planilha Discriminativa por 
Item - Anexo II, a serem entregues na forma e condições estabelecidas no 
Termo de Referência - Anexo I. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 
21/12/2007 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 16h00. ENDEREÇO: Av. 
Pasteur, 350/368 Urca - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 245, p. 53, 
21 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=384. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. 
Aviso de licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 144, n. 245, p. 54, 21 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2007&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=384. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2007&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2007&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=384


281 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

partir de 21/12/2007 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura 
das Propostas: 04/01/2008 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. 
Informações Gerais: Edital no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br  
PERICLES FRANCISCO DE VÁSQUEZ BARBOSA 
Pregoeiro” 

 
 
 
 
  

266 24 de 
dezembro 
de 2007 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
182/2007 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 182/2007 
Nº Processo: 23034049837200740. Objeto: Aquisição de obras para o 
atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM 2008. [...] Contratada: EDITORA ABRIL S.A. Valor: R$ 
666.419,60” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 182/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 246, p. 52, 24 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/12/2007&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

267 26 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2007 
Nº Processo: 23034040955200792. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04998393000125. Contratado: LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPACOES 
-LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$145.390,32.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2007 
Nº Processo: 23034041026200709. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05699378000149. Contratado: EDICOES SM LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor 
Total: R$318.729,33.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2007 
Nº Processo: 23034040930200799. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05004417000146. Contratado: SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$384.705,36.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2007 
Nº Processo: 23034041024200710. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
67880237000185. Contratado: EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$138.957,12.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2007 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 247, p. 32, 
26 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/12/2007&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2007&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2007&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2007&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2007&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=132
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Nº Processo: 23034041025200756. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
08731195000151. Contratado: COMBOIO DE CORDA EDITORA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$762.411,69.” 

268 27 de 
dezembro 
de 2007 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 134/2007 
Nº Processo: 23034040947200746. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
08637155000145. Contratado: IDEIA ESCRITA EDITORA LTDA-ME. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$97.407,00.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 135/2007 
Nº Processo: 23034040956200737. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04721039000159. Contratado: LACERDA EDITORES LTDA - Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$89.743,14. Fonte: 
113150072 - 2007NE900834. Data de Assinatura: 18/12/2007.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2007 
Nº Processo: 23034040927200775. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
48181754000111. Contratado: MR CORNACCHIA LIVRARIA E EDITORA 
-LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$206.827,38.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2007 
Nº Processo: 23034040940200724. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
32081580000185. Contratado: EDITORA 34 LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$67.226,94.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2007 
Nº Processo: 23034040928200710. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
08623848000189. Contratado: UNO EDUCAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$235.400,25.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2007 
Nº Processo: 23034040950200760. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 248, p. 53, 
27 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=228
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Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
183/2007 

03768135000190. Contratado: EDITORA BIRUTA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$436.423,56.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2007 
Nº Processo: 23034040952200759. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61259958000196. Contratado: EDITORA ATICA S.A. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$1.441.449,03.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2007 
Nº Processo: 23034041017200718. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
36222156000164. Contratado: BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$862.484,94.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2007 
Nº Processo: 23034041031200711. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33495771000156. Contratado: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS 
-DE IMPRENSA S A. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: 
R$758.152,62.” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 183/2007 
Nº Processo: 23034041241200700. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Contratada: SERVICO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC. Valor: R$ 273.491,68” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 183/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 248, p. 53, 27 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019.  

269 28 de 
dezembro 
de 2007 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
184/2007 
 
 
 
 
Aviso de licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 184/2007 
Nº Processo: 23034041242200746. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino 
Médio - PNBEM/2008. [...] Valor: R$ 176.557,92. Contratada: FUNDACAO 
DE APOIO DA UNIVERSIDADEFEDERAL DO RGS. Valor: R$ 176.557,92” 
 
 
 
“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 43/2007 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 184/2007. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 144, n. 249, p. 109, 28 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/12/2007&jornal=3&pagina=109&totalArquivos=336. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2007&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2007&jornal=3&pagina=109&totalArquivos=336
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2007&jornal=3&pagina=109&totalArquivos=336
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Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de prestação de 
serviços para a produção Braille e Áudio dos livros do Programa Nacional 
do Livro Didático -PNLD e Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE, 
conforme as especificações constantes do Anexo II, a serem entregues na 
forma e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I. Total 
de Itens Licitados: 00001. Edital: 28/12/2007 de 09h00 às 11h30 e de 14h 
às 16h00. ENDEREÇO: Av. Pasteur, 350/368 Urca - RIO DE JANEIRO - 
RJ. Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2007 às 09h00 no site 
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/01/2008 às 09h30 site 
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br 
PERICLES FRANCISCO DE VÁSQUEZ BARBOSA 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. 
Aviso de licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 144, n. 249, p. 109, 28 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/12/2007&jornal=3&pagina=109&totalArquivos=336. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

270 31 de 
dezembro 
de 2007 

Extrato de 
contrato nº 
144/2007 
 
 
 
 
 
 
Retificações 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/2007 
Nº Processo: 23034041011200732. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05764236000118. Contratado: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$170.479,80.” 
 
 
“RETIFICAÇÕES 
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 161/2007 publicada no D.O.U de 
18/12/2007, Seção 3 Pág. 49, Onde se lê: Programa Nacional Biblioteca da 
Escola para o Ensino Médio - PNBEM/2008. Leia-se: Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008.  
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 182/2007 publicada no D.O.U de 
24/12/2007, Seção 3 Pág. 52, Onde se lê: EDITORA BRIL S.A. -Valor: R$ 
666.419,60 Leia-se: EDITORA ABRIL S.A. Valor: R$ 666.419,60” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 144/2007. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 250, 
p. 82, 31 dez. 2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2007&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Retificações. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 144, n. 250, p. 82, 31 dez. 
2007. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2007&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

271 02 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2007 
Nº Processo: 23034040948200791. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43825736000101. Contratado: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA -
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$508.836,45.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2007 
Nº Processo: 23034041021200778. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60444098000106. Contratado: EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO-
LIVRO LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 1, p. 39, 02 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/01/2008&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=136. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2007&jornal=3&pagina=109&totalArquivos=336
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2007&jornal=3&pagina=109&totalArquivos=336
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2007&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2007&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2007&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2007&jornal=3&pagina=82&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2008&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2008&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=136
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Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: 
R$154.718,46.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2007 
Nº Processo: 23034040921200706. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00320391000121. Contratado: FRENTE EDITORA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$198.785,88.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2007 
Nº Processo: 23034041037200781. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04204781000197. Contratado: EDITORA LETRAS BRASILEIRAS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$167.584,86.” 

272 07 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2007 
Nº Processo: 23034040932200788. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
06990117000146. Contratado: PIXEL MEDIA COMUNICACAO S/A. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$173.374,74.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2007 
Nº Processo: 23034041027200745. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33041385000194. Contratado: AGIR EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$413.685,21.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2007 
Nº Processo: 23034040949200735. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01383276000169. Contratado: GAUDI EDITORIAL LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$564.882,00.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2007 
Nº Processo: 23034040920200753. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07663719000151. Contratado: FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$100.679,58.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 4, p. 51, 07 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/01/2008&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2008&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2008&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=200
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Aviso de licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2007 
Nº Processo: 23034040937200719. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
28997872000276. Contratado: JORGE ZAHAR EDITOR LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$519.360,33.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2007 
Nº Processo: 23034040945200757. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61835229000130. Contratado: EDITORA GAIA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE/2008.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 160/2007 
Nº Processo: 23034040931200733. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
08623841000167. Contratado: RICHMOND EDUCAÇÃO LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$558.472,56.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 161/2007 
Nº Processo: 23034040919200729. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00298600000188. Contratado: EDITORA JPA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2008. [...] Valor Total: 
R$500.917,74.” 
 
“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 1/2008 
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para 
produção Braille e Áudio dos livros do Programa Nacional do Livro Didático 
- PNLD e Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE, conforme as 
especificações e quantidades constantes da Planilha Discriminativa por 
Item - Anexo II, a serem entregues na forma e condições estabelecidas no 
Termo de Referência - Anexo I. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 
07/01/2008 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 16h00. ENDEREÇO: Av. 
Pasteur, 350/368 Urca - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a 
partir de 07/01/2008 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura 
das Propostas: 17/01/2008 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. 
Informações Gerais: Edital no endereço eletrônico www.compranet.gov.br 
PERICLES FRANCISCO DE VÁSQUEZ BARBOSA 
Pregoeiro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. 
Aviso de licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 145, n. 4, p. 53, 07 jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/01/2008&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2008&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2008&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=200
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273 09 de 
janeiro de 

2008 

Resolução nº 73, 
de 31 de 
dezembro de 2007 
 
 
 
 
 
Resolução nº 2, 
de 8 de janeiro de 
2008 

“RESOLUÇÃO Nº 73, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 
Altera definição de atendimento da rede pública com acervos do Programa 
Nacional 
Biblioteca da Escola para o Ensino Médio - PNBEM 2008. 
 
 
 
 
 
“RESOLUÇÃO Nº 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2008 
Dispõe sobre a acessibilidade de obras de orientação pedagógica aos 
docentes do ensino comum e do atendimento educacional especializado e 
de obras de literatura infantil e juvenil, voltadas aos alunos com 
necessidade educacional especial sensorial da educação básica.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 73, de 31 de 
dezembro de 2007. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 145, n. 6, p. 26-27, 09 jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/01/2008&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 2, de 8 de janeiro 
de 2008. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 145, 
n. 6, p. 27, 09 jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/01/2008&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019. 

274 10 de 
janeiro de 

2008 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 2/2008 
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para a 
produção Braille e Áudio dos livros do Programa Nacional do Livro Didático 
- PNLD e Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE [...]” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. 
Aviso de licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 145, n. 7, p. 29, 10 jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/01/2008&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

275 11 de 
janeiro de 

2008 

Extrato de 
contrato nº 
162/2007 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2007 
Nº Processo: 23034040938200755. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01183613000174. Contratado: EDIOURO PUBLICACOES DE 
PASSATEMPOSE MULTIMIDIA LTDA. Objeto: Aquisição de obras 
literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 
2008. [...] Valor Total: R$197.411,52.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 162/2007. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 8, p. 
28, 11 jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/01/2008&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019.  

276 14 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

15 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
nível médio - PNBEM 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 9, p. 27, 14 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/01/2008&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

277 16 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

13 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
nível médio - PNBEM 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 11, p. 16-27, 
16 jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/01/2008&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2008&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2008&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2008&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2008&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2008&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2008&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2008&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2008&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2008&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2008&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/01/2008&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/01/2008&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=208
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278 17 de 
janeiro de 

2008 

Edital de 
convocação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
contrato nº 
188/2007 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Especial - SEESP e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
- FNDE, faz saber aos titulares de direito autoral que se encontram abertas, 
no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - Educação Especial 
- PNBE/ESP 2008, as inscrições 
para o processo de avaliação e seleção de obras de orientação pedagógica 
aos docentes do ensino regular e de atendimento educacional 
especializado bem como obras de literatura infantil e juvenil em formato 
acessível aos alunos com necessidades educacionais especiais sensoriais, 
a serem distribuídas às escolas públicas de educação básica das redes 
federal, estadual, municipal e do Distrito Federal e às instituições privadas 
especializadas sem fins lucrativos. 
1. DO OBJETO 
Este Edital tem por objeto a convocação de titulares de direito autoral para 
inscrição de obras de orientação pedagógica de modo a subsidiar a inclusão 
de alunos com atendimento educacional especializado, bem como obras de 
literatura infantil e juvenil em formatos acessíveis à educação especial, 
destinadas aos alunos com necessidades educacionais especiais 
sensoriais das escolas públicas de educação básica. 
2. DOS PRAZOS 
As etapas de cadastramento de titulares de direito autoral, pré-inscrição e 
inscrição das obras serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1. Cadastramento de titulares de direito autoral 
Do dia 17/01/2008 até às 18h do dia 17/03/2008. 
2.2. Pré-inscrição da(s) obra(s) 
Do dia 17/01/2008 até às 18h do dia 17/03/2008. 
2.3. Inscrição (entrega da documentação, das obras e do CD) 
Do dia 25/03/2008 a 31/03/2008, no período de 8h às 17h. 
DA RETIRADA DO EDITAL - Cópias do Edital poderão ser retiradas pelos 
interessados, via Internet, no endereço: www.fnde.gov.br, a partir de 
17/01/2008. 
RAFAEL TORINO 
Presidente 
Substituto” 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2007 
Nº Processo: 23034041030200769. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05811786000140. Contratado: A GIRAFA EDITORA LTDA - Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2008. [...] Valor Total: R$163.643,76.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 12, p. 31, 17 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/01/2008&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 188/2007. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 12, p. 
31, 17 jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/01/2008&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/01/2008&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/01/2008&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/01/2008&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/01/2008&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=248
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279 18 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 192/2007 
Nº Processo: 23034041023200767. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61101671000133. Contratado: COMPANHIA EDITORA NACIONAL. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2008. [...] Valor Total: R$232.238,52.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 193/2007 
Nº Processo: 23034048798200763. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07115047000140. Contratado: EDITORA RECORD LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola para o Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Valor Total: 
R$2.685.460,80.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2007 
Nº Processo: 23034041190200716. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33495771000156. Contratado: DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS 
-DE IMPRENSA S A. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio - PNBEM 
2008. [...] Valor Total: R$104.104,88.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 195/2007 
Nº Processo: 23034041235200744. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00935453000100. Contratado: EDIOURO PUBLICACOES S/A. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola para o Ensino Médio - PNBEM 2008. [...]Valor Total: 
R$475.272,16.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2007 
Nº Processo: 23034041215200773. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33041385000194. Contratado: AGIR EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola para 
o Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Valor Total: R$314.045,60.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 13, p. 34, 18 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/01/2008&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

280 22 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 197/2007 
Nº Processo: 23034040933200722. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61725214001787. Contratado: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2008. [...] Valor Total: R$427.221,96.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 15, p. 30, 22 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/01/2008&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2008&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2008&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/01/2008&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/01/2008&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=144
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2007 
Nº Processo: 23034041233200755. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00461560000143. Contratado: ATELIE EDITORIAL LTDA - EPP. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola para o Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Valor Total: 
R$232.690,48.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2007 
Nº Processo: 23034041217200762. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
55879209000169. Contratado: EDITORA HARBRA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola para o Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Valor Total: 
R$84.322,48.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2007 
Nº Processo: 23034041205200738. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05699378000149. Contratado: EDICOES SM LTDA. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola para 
o Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] Valor Total: R$127.596,48.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 210/2007 
Nº Processo: 23034041204200793. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
86461852000100. Contratado: EDITORA FUNDACAO PEIROPOLIS 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio - PNBEM 2008. [...] 
Valor Total: R$267.062,40.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 211/2007 
Nº Processo: 23034041229200797. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04986435000108. Contratado: EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola para o Ensino Médio – PNBEM 2008. [...] Valor Total: 
R$118.694,40.” 

281 24 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2007 
Nº Processo: 23034041232200719. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03163453000127. Contratado: ODYSSEUS EDITORA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: R$138.724,08.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 17, p. 29, 24 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/01/2008&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=128
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“EXTRATO DE CONTRATO Nº 213/2007 
Nº Processo: 23034041052200729. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60730108000161. Contratado: MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO -
LIVRARIAS LIMITADA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2008. [...] Valor Total: 
R$115.264,95.” 

/01/2008&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019.  

282 28 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 214/2007 
Nº Processo: 23034041256200760. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60927290000145. Contratado: ESCOLAS PROFISSIONAIS SALESIANAS. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola para o Ensino Médio - PNBEM/2008. [...] Valor Total: 
R$105.341,28.” 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 215/2007 
Nº Processo: 23034041237200733. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
17217985000104. Contratado: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -
GERAIS. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio - PNBEM/2008. [...] 
Valor Total: R$234.421,44.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 19, p. 38, 28 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/01/2008&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

283 29 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

7 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o nível 
médio - PNBEM 2008.  

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 20, p. 27, 29 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/01/2008&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019.  

284 31 de 
janeiro de 

2008 

Extratos de 
contratos 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o nível 
médio - PNBEM 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 22, p. 37, 31 
jan. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/01/2008&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

285 06 de 
fevereiro de 

2008 

Extrato de 
contrato nº 
229/2007 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2007 
Nº Processo: 23034049837200740. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02183757000193. Contratado: EDITORA ABRIL S.A. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola para 
o Ensino Médio - PNBEM/2008. [...] Valor Total: R$666.419,60.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 229/2007. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 24, p. 
24, 06 fev. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/01/2008&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2008&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2008&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/01/2008&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/01/2008&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/01/2008&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/01/2008&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/02/2008&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=104
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 /02/2008&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019.  

286 18 de 
fevereiro de 

2008 

Retificação “RETIFICAÇÃO 
No Extrato de Contrato Nº 212/2007 publicado no D.O.U de 24/01/2008, 
Seção 3, Pág. 29. Onde se lê: Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2008. Leia-se: Programa Nacional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio - PNBEM/2008.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Retificação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 32, p. 35, 18 fev. 2008. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/02/2008&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=136. Acesso em: 
20 set. 2019.  

287 27 de 
fevereiro de 

2008 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC faz saber aos 
titulares de direito autoral, e a quem mais possa interessar, que o Edital de 
Convocação para inscrição no processo de avaliação e seleção de obras 
de orientação pedagógica aos docentes da educação especial bem como 
de obras de literatura infantil de juvenil aos alunos com necessidades 
educacionais especiais sensoriais das escolas públicas de educação básica 
e Instituições privadas especializadas sem fins lucrativos para o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - Educação Especial - PNBE/ESP 2008, foi 
alterado e sua consolidação encontra-se à disposição no site 
www.fnde.gov.br - 
PROCESSO Nº 23034.040641/2007-90. 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 39, p. 34, 27 fev. 
2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/02/2008&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019.  

288 19 de março 
de 2008 

Editais “EDITAIS 
Ficam prorrogados os prazos referidos nos itens 2.2 e 2.3 do Edital de 
convocação para inscrição no processo de avaliação e seleção de obras de 
orientação pedagógica e obras de literatura para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - Educação Especial – PNBE Esp 2008 - publicado no 
Diário Oficial da União de 17/01/2008, 
relativamente à pré-inscrição das obras, cujo período passa a ser até 20 de 
março de 2008, e também à inscrição (entrega da documentação, das obras 
e do CD) cujo período passa a ser de 31 de março a 10 de abril de 2008.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Editais. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 54, p. 32, 19 mar. 2008. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/03/2008&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019.  

289 08 de maio 
de 2008 

Resolução nº 17 
de 7 de maio de 
2008 

“RESOLUÇÃO Nº 17, DE 7 DE MAIO DE 2008 
Autoriza a adequação dos livros escolares de ensino fundamental e médio 
às mudanças implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 17 de 7 de maio de 
2008. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 145, n. 
87, p. 11, 03 maio 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/05/2008&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019.  

290 13 de maio 
de 2008 

Resolução nº 17 
de 7 de maio de 
2008 - 
Republicação 

“RESOLUÇÃO Nº 17, DE 7 DE MAIO DE 2008 (*) 
Autoriza a adequação dos livros escolares de ensino fundamental e médio 
às mudanças implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. [...] 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 17 de 7 de maio de 
2008. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 145, n. 
90, p. 20, 13 maio 2008. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/02/2008&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/02/2008&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/02/2008&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=136
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2008&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2008&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2008&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2008&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2008&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2008&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=88
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(*) Republicado por ter saído no DOU de 8/5/2008, Seção 1, página 11, com 
incorreções no original.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/05/2008&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=100. Acesso em: 
20 set. 2019.  

291 14 de maio 
de 2008 

Extrato de termo 
aditivo 

“6º Termo Aditivo ao Contrato 004/2004. Objeto: formalizar a prorrogação 
da vigência; do contrato nº 004/2004 de locação do pavimento térreo do 
imóvel situado na Rua Nossa Senhora de Fatima nº. 25, Bairro José 
Conrado de Araújo, município de Aracaju, medindo 805,00m² de área 
construída para armazenamento e tratamento da carga OPERAÇÃO 
FNDE/PNBE/2008 E PNDL/2008 bem como guarda de materiais recolhidos 
para alienação, entre uma operação e outra. Data da assinatura: 
19/10/2007; vigência: 22/04/2008 a 21/10/2008; Locatária: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; Locador: Cloves Dantas Santos. Valor 
Global: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Conta Orçamentaria: 
70011.44404.010002.” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extrato de termo aditivo. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 91, p. 89, 14 maio 2008. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/05/2008&jornal=3&pagina=89&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

292 19 de maio 
de 2008 

Resolução nº 20, 
de 16 de maio de 
2008 

“RESOLUÇÃO Nº 20, DE 16 DE MAIO DE 2008 
Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo artigo 14, Capítulo V, Seção IV, do Anexo 
I, do Decreto n.º 6.319, de 20/12/2007, e os artigos 3º, 5º e 6º do Anexo da 
Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30/09/2003, e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e no Plano Nacional de Educação quanto à universalização do 
acesso e à melhoria da qualidade da educação básica; 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos alunos e professores da 
rede pública de ensino o acesso à cultura e à informação, estimulando a 
leitura como prática social;  
CONSIDERANDO a necessidade de implantar, ampliar e atualizar o acervo 
das bibliotecas de escolas públicas brasileiras, resolve "ad referendum": 
Art. 1º Determinar a distribuição anual de obras e demais materiais de apoio 
à prática educativa às instituições públicas de educação infantil e às escolas 
de educação básica pública, regular e especial, das redes federal, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como às escolas privadas 
de educação especial, nas categorias comunitária e filantrópica, mantidas 
por sindicato laboral ou patronal, associação, organização não-
governamental, nacional ou internacional, APAE e Associação Pestalozzi, 
no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, de acordo 
com o Anexo desta Resolução. 
Parágrafo único. As escolas mencionadas no caput deste artigo deverão 
estar definidas no Censo Escolar realizado anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 20, de 16 de maio 
de 2008. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 145, 
n. 94, p. 54, 19 maio 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/05/2008&jornal=1&pagina=54&totalArquivos=140. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2008&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2008&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=100
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/05/2008&jornal=3&pagina=89&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/05/2008&jornal=3&pagina=89&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2008&jornal=1&pagina=54&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2008&jornal=1&pagina=54&totalArquivos=140
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Art. 2º Serão distribuídos às escolas acervos compostos por obras de 
literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao 
currículo nas áreas do conhecimento da educação básica, com vistas: 
I - à democratização do acesso às fontes de informação; 
II - ao fomento à leitura e à formação de alunos e professores leitores; e 
III - ao apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor. 
Art. 3º O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a 
Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC publicarão instrumento legal 
específico contendo as características das obras e dos demais materiais a 
serem adquiridos a cada ano e os procedimentos para a execução do 
Programa. 
Art. 4º A avaliação, a seleção e a distribuição dos acervos observarão 
procedimentos específicos, assim atribuídos: 
I - à Secretaria de Educação Básica compete: 
a) elaborar, em conjunto com o FNDE, o Edital de convocação; 
b) definir os critérios e os instrumentos que nortearão o processo de 
avaliação das obras e dos demais materiais inscritos no Programa; 
c) coordenar o processo de avaliação e seleção dos títulos para composição 
de cada acervo; 
d) definir, em conjunto com o FNDE, os critérios de atendimento e 
distribuição dos acervos; e  
e) acompanhar e avaliar os resultados do Programa. 
II - ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação compete: 
a) elaborar, em conjunto com a SEB/MEC, o Edital de convocação; 
b) viabilizar e coordenar a pré-inscrição e a triagem das obras inscritas; 
c) definir, em conjunto com a SEB/MEC, os critérios de atendimento e 
distribuição dos acervos; 
d) adquirir as obras e distribuir os acervos; 
e) assegurar a qualidade das obras distribuídas. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Revogam-se as Resoluções CD/FNDE nº 4 e 5, de 
03/04/2007, e demais disposições em contrário. 
FERNANDO HADDAD” 

293 20 de maio 
de 2008 

Edital “EDITAL DE 19 DE MAIO DE 2008 
CONVOCAÇÃO DE TITULARES DE DIREITO AUTORAL PARA 
INSCRIÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA NO PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO PNBE 2009 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, faz saber aos titulares de direito autoral que se encontram abertas, 
no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2009, as 
inscrições para o processo de avaliação e seleção de obras de literatura 
para serem distribuídas às escolas que ofereçam as séries/anos finais do 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de 19 de maio de 2008. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 95, p. 
35, 20 maio 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/05/2008&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/2008&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/2008&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=160
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ensino fundamental e/ou ensino médio das redes municipal, estadual, 
federal e do Distrito Federal. 
1. DO OBJETO 
Este Edital tem por objeto a convocação de titulares de direito autoral para 
inscrição de obras de literatura no processo de avaliação e seleção do 
PNBE 2009 para alunos matriculados nas escolas das redes federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, 
bem como nas escolas de educação especial públicas, comunitárias e 
filantrópicas, constantes no Censo Escolar, que prestem atendimento aos 
alunos portadores de necessidades especiais, que ofereçam as séries/anos 
finais do ensino fundamental e/ou ensino médio. 
2. DOS PRAZOS 
As etapas de cadastramento de titulares de direito autoral e pré-inscrição e 
inscrição das obras serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1. Cadastramento de Titulares de Direito Autoral e Préinscrição 
da(s) Obra(s) 
Do dia 20/05/2008 até às 18h do dia 27/05/2008 
2.2. Inscrição (Entrega das Obras, da Documentação e do CD) 
Do dia 02/06/2008 a 06/06/2008, no período de 8:30h às 16:30h. 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

294 04 de junho 
de 2008 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 8/2008 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2008 
Nº Processo: 23034001218200855. Objeto: Triagem das obras inscritas em 
atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2009 e 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD/2010 obras complementares. 
[...] Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO ES DE SP SA IPT. 
Valor: R$ 1.679.154,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 8/2008. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 145, n. 105, p. 39, 04 jun. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/06/2008&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

295 28 de julho 
de 2008 

Extrato de 
contrato nº 
51/2008 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2008 
Nº Processo: 23034001218200855. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60633674000155. Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO 
ESTDE S P S A I P T. Objeto: Prestação de serviços, para execução da 
etapa de triagem dos livros inscritos para o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2009; Programa Nacional do Livro Didático - PNLD/2010 
- Obras complementares. [...] Valor Total: R$1.679.154,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 51/2008. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 143, 
p. 36, 28 jul. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/07/2008&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

296 25 de 
agosto de 

2008 

Extrato de 
contrato nº 4/2008 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2008 
Nº Processo: 23072017697/08-68. Contratante: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. 
Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. 
Objeto: Contratação da FUNDEP para dar apoio ao projeto de extensão: 
Avaliação e seleção de obras de literatura: composição de acervos para 
escolas públicas que atendem séries/anos finais do ensino fundamental 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 4/2008. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 163, 
p. 43, 25 ago. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/08/2008&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/06/2008&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/06/2008&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/07/2008&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/07/2008&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/08/2008&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/08/2008&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=152
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e/ou ensino médio – PNBE 2009 (FUNDEP No.044/08) Fundamento Legal: 
Inc.XIII, Art.24, Lei 8666/93 combinado c/ Art. 1º, da Lei 8.958/94. Vigência: 
22/08/2008 a 31/01/2009. Valor Total: R$1.142.907,95. Fonte: 
113150072 - 2008NE900103. Data de Assinatura: 22/08/2008.” 

297 16 de 
setembro de 

2008 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 4/2008 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2008 
Processo: 23000.016017/2008-40. Objeto: Contratação de uma sala com 
infra-estrutura para a Reunião Técnica do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola no período de 28 de julho a 1º de agosto de 2008 em Brasília. Total 
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. Justificativa: Atender a solicitação da Coordenação Geral de 
Articulação da Política de Inclusão nos Sistemas de Ensino - 
MEC/SEESP/CGAPI. CLAUDIA PEREIRA DUTRA, Secretária de 
Educação Especial. Ratificação em 04/08/2008. JOÃO OLDINIZ 
PINHEIRO; Coordenador de Avaliação e Apoio e Programas e Projetos da 
Educação Especial. Valor: R$ 6.946,50. Contratada: Carlton Hotelaria e 
Turismo Ltda. Valor: R$ 6.946,50.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Especial. Extrato de dispensa de licitação nº 4/2008. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 179, p. 37, 
16 set. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/09/2008&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019.  

298 07 de 
outubro de 

2008 

Portaria nº 1.225, 
de 6 de outubro 
de 2008 

“PORTARIA Nº 1.225, DE 6 DE OUTUBRO DE 2008 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação pedagógica referente às obras 
inscritas para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE, conforme 
Edital de Convocação para Inscrição de Obras de Literatura no Processo 
de Avaliação e Seleção para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2009. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas que ofereçam as séries/anos finais 
do ensino fundamental e às escolas que ofereçam ensino médio das redes 
municipal, estadual, federal e do Distrito Federal. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.225, de 6 de 
outubro de 2008. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 145, n. 194, p. 6-9, 07 out. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/10/2008&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019.  

299 17 de 
outubro de 

2008 

Resolução nº 44, 
de 16 de outubro 
de 2008 

“RESOLUÇÃO Nº 44, DE 16 DE OUTUBRO DE 2008 
Estabelece critérios e procedimentos para a execução de projetos de 
fomento à leitura para neoleitores jovens, adultos e idosos, mediante 
assistência financeira aos Estados, Municípios, Distrito Federal, Instituições 
Públicas de Ensino Superior e Entidades sem fins lucrativos.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 44, de 16 de 
outubro de 2008. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 145, n. 202, p. 14-15, 17 out. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/10/2008&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019.  

300 14 de 
novembro 
de 2008 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 92/2008 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para 
recebimento, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e 
postagem na ECT, de aproximadamente 14.910.036 exemplares de livros 
referentes ao PNBE/2009, na forma e condições estabelecidas do Edital e 
seus anexos. [...]” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de licitação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 222, p. 71-72, 14 nov. 
2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/11/2008&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/2008&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/2008&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/10/2008&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/10/2008&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/10/2008&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/10/2008&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2008&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2008&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=208
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301 24 de 
novembro 
de 2008 

Aviso “AVISO 
Em conformidade com o item 9.3 do Edital de Convocação para Inscrição 
de Obras de Literatura no Processo de Avaliação e Seleção para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 2009, os acervos previstos 
no item 4.1 serão formados com o número de obras selecionadas, 
habilitadas e negociadas em tempo hábil para a execução no exercício de 
2008, ficando dispensado o dispositivo previsto no item 6.3.1.1, sem a 
referida substituição de obras.  
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 228, p. 59, 24 nov. 2008. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/11/2008&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

302 15 de 
dezembro 
de 2008 

Portaria nº 1.518, 
de 12 de 
dezembro de 2008 

PORTARIA Nº 1.518, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Interino, no uso de suas 
atribuições, resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação realizada pela Secretaria de 
Educação Especial, conforme Edital de convocação para inscrição no 
processo de avaliação e seleção de obras de orientação pedagógica aos 
docentes da educação especial, bem como de obras de literatura infantil e 
juvenil aos alunos com necessidades educacionais especiais sensoriais das 
escolas públicas de educação básica para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/ESP 2008. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas de educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio das redes municipal, estadual, federal e do 
Distrito Federal constantes no censo escolar de 2007. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.518, de 12 de 
dezembro de 2008. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 145, n. 243, p. 124, 15 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2008&jornal=1&pagina=124&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

303 22 de 
dezembro 
de 2008 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
9882/2008 
 
 
 

63 extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2009. 
 
 
 
 
 
“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9882/2008 
Nº Processo: 23046025158200870. Objeto: Execução do Programa de 
Avaliação e Seleção de Obras de Literatura para atender ao Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - Educação Especial - PNBE/2008. Total de 
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII, da Lei 
8.666/93. Justificativa: A FADE é uma instituição voltada para o 
desenvolvimento da UFPE e apresentou proposta de menor preço. 
Declaração de Dispensa em 15/12/2008. PROF. JOSÉ BATISTA NETO. 
Diretor do Centro de Educação. Ratificação em 18/12/2008. PROF. AMARO 
HENRIQUE PESSOA LINS. Reitor. Valor: R$ 704.902,44. Contratada: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, 
n. 248, p. 71-74, 22 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2008&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de 
Pernambuco. Extrato de dispensa de licitação nº 9882/2008. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 248, 
p. 71-74, 22 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2008&jornal=3&pagina=88&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2008&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2008&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2008&jornal=1&pagina=124&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2008&jornal=1&pagina=124&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2008&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2008&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2008&jornal=3&pagina=88&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2008&jornal=3&pagina=88&totalArquivos=256
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FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE 
PERNAMBUCO. Valor: R$ 704.902,44” 

304 23 de 
dezembro 
de 2008 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, 
n. 249, p. 64, 23 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/12/2008&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

305 24 de 
dezembro 
de 2008 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

9 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, 
n. 250, p. 56-57, 24 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/12/2008&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

306 26 de 
dezembro 
de 2008 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

10 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, 
n. 251, p. 36, 26 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/12/2008&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

307 29 de 
dezembro 
de 2008 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

15 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2009. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, 
n. 252, p. 41, 29 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2008&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

308 31 de 
dezembro 
de 2008 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extrato de 
contrato nº 
143/2008 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2009. 
 
 
 
 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2008 
Nº Processo: 23034031749200872. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04067191000160. Contratado: EDITORA GLOBO S/A. Objeto: Aquisição 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, 
n. 254, p. 78, 31 dez. 2008. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2008&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=320. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 143/2008. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 145, n. 254, 
p. 83, 31 dez. 2008. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2008&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2008&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2008&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2008&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2008&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2008&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2008&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2008&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2008&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2008&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=320
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de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2009. [...] Valor Total: R$1.491.673,42.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2008&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=320. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

309 02 de 
janeiro de 

2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

6 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 1, p. 40, 02 jan. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/01/2009&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019.  

310 05 de 
janeiro de 

2009 

Extrato de 
contrato nº 
144/2008 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 144/2008 
Nº Processo: 23034001907200860. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
37054244000167. Contratado: ARCOLL COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA. Objeto: Execução dos serviços de recebimento, armazenagem, 
mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, de 
aproximadamente 14.910.036 exemplares de livros, sendo 
2.237.778 exemplares de livros coleção literatura para Todos, 1.760.158 
exemplares dos materiais da Educação Especial, 3.257.500 exemplares de 
obras de literatura para o Ensino Médio, e 7.654.600 exemplares de obras 
de literatura para Educação Fundamental(6º ao 9ºano), referente ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2009. [...] Valor Total: 
R$3.876.609,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 144/2008. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 2, p. 
32, 05 jan. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/01/2009&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019.  

311 12 de 
janeiro de 

2009 

Extratos de 
contratos 

99 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE/2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 7, p. 40-44, 
12 jan. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/01/2009&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

312 23 de 
janeiro de 

2009 

Retificação “Na Portaria nº 1.518, de 12 de dezembro de 2008, publicada no Diário 
Oficial da União de 15 de dezembro de 2008, Seção 1, página 124, no 
Anexo intitulado Relação de Obras - PNBE 2009 - Ensino 
Fundamental/Educação Especial, nos itens 2, 3 e 4 referentes à obra "A 
escola da Tia Maristela", onde se lê ‘Editora Associação 
Positiva da Brasília’, leia-se ‘Editora Ciranda Cultural’.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Retificação. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 146, n. 16, p. 19, 23 jan. 2009. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/01/2009&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

313 12 de 
fevereiro de 

2009 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 2/2009 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2009 
Nº Processo: 23034031888200804. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2009. [...] 
Contratada: PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. Valor: R$ 291.354,16” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 2/2009. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 146, n. 30, p. 35, 12 fev. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2008&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2008&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2009&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2009&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2009&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2009&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/2009&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/2009&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/01/2009&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/01/2009&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2009&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=148
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/02/2009&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=148. Acesso em: 
20 set. 2019.  

314 27 de 
fevereiro de 

2009 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 17/2009 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de impressão, reprodução e distribuição da pesquisa 
PNBE: Leitura e biblioteca nas escolas públicas brasileiras, conforme 
especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 39, p. 31, 27 fev. 
2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/02/2009&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

315 03 de março 
de 2009 

Extratos de 
contratos 

9 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 41, p. 29, 03 
mar. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019.  

316 10 de março 
de 2009 

Extrato de 
contrato nº 
21/2009 
 
 
 
 
 
 
Aviso de licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2009 
Nº Processo: 23034031761200887. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05764236000118. Contratado: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2009. [...] Valor Total: R$641.872,91.” 
 
 
“AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 19/2009 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de impressão do documento Literatura na infância: 
imagens e palavras - Acervos do PNBE 2008 – Educação Infantil, bem 
como dos serviços de formação de encomendas, rotulagem, embalagem, 
manuseio e entrega/postagem do material produzido, na forma e condições 
estabelecidas do Edital e seus anexos.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 21/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 46, p. 
29, 10 mar. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 46, p. 29, 10 mar. 
2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

317 11 de março 
de 2009 

Extrato de termo 
aditivo nº 1/2009 

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2009 
Número do Contrato: 144/2008. Nº Processo: 23034001907200860. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 37054244000167. Contratado: ARCOLL 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: Acréscimo ao valor do 
contrato e a alteração do início do prazo de execução dos serviços de 
recebimento, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e 
postagem dos exemplares de livros, materiais e obras de 
literatura da 1ª etapa do Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2009. [...] Valor Total: R$433.519,32.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de termo aditivo nº 
1/2009. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 47, p. 30, 11 mar. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/03/2009&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=148. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2009&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=148
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2009&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2009&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/03/2009&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2009&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=148
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2009&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=148
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318 23 de março 
de 2009 - 
Seção 1 

Resolução nº 7, 
de 20 de março de 
2009 

“RESOLUÇÃO Nº 7, DE 20 DE MARÇO DE 2009 
Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 14, Seção IV, Capítulo V, do Anexo I do 
Decreto n.º 6.319, de 20 de dezembro de 2007, republicado em 2 de abril 
de 2008, e pelos arts. 
3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 
2003, e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e no Plano Nacional de Educação quanto à universalização do 
acesso e à melhoria da qualidade da educação básica; 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos alunos e professores da 
rede pública de ensino o acesso à cultura e à informação, estimulando a 
leitura como prática social; 
CONSIDERANDO a necessidade de implantar, ampliar e atualizar o acervo 
das bibliotecas de escolas públicas brasileiras, Resolve "AD 
REFERENDUM": 
Art. 1º Regulamentar a execução do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE), para prover as escolas de ensino público das redes federal, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, no âmbito da educação infantil 
(creches e pré-escolas), do ensino fundamental, do ensino médio e da 
educação de jovens e adultos (EJA), com o fornecimento de obras e demais 
materiais de apoio à prática da educação básica, de acordo com o Anexo 
desta Resolução. 
Parágrafo único. As escolas públicas mencionadas no caput deste artigo 
deverão estar cadastradas no Censo Escolar realizado anualmente pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). 
Art. 2º Serão distribuídos às escolas acervos compostos por obras de 
literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao 
currículo nas áreas de conhecimento da educação básica, visando: 
I - à democratização do acesso às fontes de informação; 
II - ao fomento à leitura e à formação de alunos e professores leitores; e 
III - ao apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor. 
Art. 3º O PNBE será financiado com recursos consignados no orçamento 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  
Art. 4º O FNDE e a Secretaria de Educação Básica (SEB), em cooperação 
com a Secretaria de Educação Especial (SEESP) e a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do Ministério 
da Educação (MEC), publicarão instrumento legal específico contendo as 
características das obras e dos demais materiais a serem adquiridos, a 
cada ano e os procedimentos para a execução do Programa. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 7, de 20 de março 
de 2009. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 146, 
n. 55, p. 14, 23 mar. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/03/2009&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=96. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2009&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2009&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=96
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Art. 5º O processo de avaliação e escolha das obras literárias terá o 
acompanhamento e supervisão de uma Comissão Técnica instituída por 
Portaria do Ministério da Educação. 
Art. 6º A execução do Programa ficará a cargo do FNDE e contará com a 
participação da SEB, da SEESP e da SECAD, por meio de procedimentos 
específicos, assim atribuídos: 
I - ao FNDE compete: 
a) elaborar, em conjunto com as secretarias do MEC, o edital 
de convocação do Programa; 
b) coordenar a pré-inscrição e a triagem das obras inscritas; 
c) definir, em conjunto com a SEB/MEC, os critérios de atendimento e 
distribuição dos acervos; 
d) adquirir as obras e distribuir os acervos; 
e) assegurar a qualidade das obras distribuídas; e 
f) supervisionar e monitorar a execução do Programa. 
II - à SEB compete: 
a) elaborar, em conjunto com o FNDE, o edital de convocação do Programa; 
b) coordenar o processo de seleção e avaliação dos títulos para 
composição de cada acervo; 
c) definir os critérios e os instrumentos que nortearão o processo de 
avaliação das obras e dos demais materiais inscritos no Programa; 
d) definir, em conjunto com o FNDE, os critérios de atendimento e 
distribuição dos acervos; 
e) acompanhar e avaliar os resultados do Programa em conjunto com a 
SEESP e a SECAD; e 
f) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a 
melhoria da execução do Programa. 
III - à SEESP compete: 
a) elaborar, em conjunto com o FNDE, a SEB e a SECAD o edital de 
convocação do Programa; 
b) definir, em conjunto com o FNDE, o atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais, a serem atendidos pelo Programa; 
c) acompanhar e avaliar os resultados do Programa em conjunto com a SEB 
e a SECAD; e 
d) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a 
melhoria da execução do Programa. 
IV - à SECAD compete: 
a) elaborar, em conjunto com o FNDE, a SEB e a SEESP o edital de 
convocação do Programa; 
b) definir, em conjunto com o FNDE, o atendimento aos alunos da educação 
de jovens e adultos a serem atendidos pelo Programa; 
c) acompanhar e avaliar os resultados do Programa em conjunto com a SEB 
e a SEESP; e 
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d) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a 
melhoria da execução do Programa. 
Art. 7º Revogam-se as Resoluções CD/FNDE nº 5, de 03/04/2007, e nº 20, 
de 16/05/2008, e demais disposições em contrário. 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO HADDAD” 

319 23 de março 
de 2009 - 
Seção 3 

Edital de 
convocação 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, em cooperação com a Secretaria de Educação Especial - SEESP e 
a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 
SECAD, faz saber aos editores que se 
encontram abertas, no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE 2010, as inscrições para o processo de avaliação e seleção de obras 
de literatura para serem distribuídas às escolas públicas que ofereçam os 
anos iniciais do ensino fundamental, às que ofereçam a educação de jovens 
e adultos (ensino fundamental e médio) e às instituições de educação 
infantil (creches e pré-escolas) das redes municipal, estadual, federal e do 
Distrito Federal. 
1. DO OBJETO 
O Edital tem por objeto a convocação de editores para inscrição de obras 
de literatura voltadas para as crianças da educação infantil (creches e pré-
escolas), para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e para os 
alunos da educação de jovens e adultos (ensino fundamental e médio), no 
processo de avaliação e seleção 
para o PNBE 2010. 
2. DOS PRAZOS 
As etapas de cadastramento de editores, pré-inscrição e inscrição das 
obras serão realizadas nos seguintes períodos:  
2.1. Cadastramento de editores e pré-inscrição das obras 
Do dia 23/03/2009 até as 18h do dia 03/04/2009 
2.2. Inscrição/entrega das obras e da documentação 
Do dia 22/04/2009 ao dia 28/04/2009, das 8:30h às 16:30h 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 55, p. 31, 23 
mar. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/03/2009&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

320 25 de março 
de 2009 

Aviso de 
retificação 

“AVISO DE RETIFICAÇÃO 
Ficam retificados os subitens 3.2.1.2, 3.2.2.2, 3.7.1 e 7.2.1 no Edital de 
convocação para inscrição no processo de avaliação e seleção de obras de 
literatura para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2010, cujo 
extrato foi publicado no Diário Oficial da União de 23 de março de 2009, 
página 31. O Edital consolidado 
encontra-se disponível no portal www.fnde.gov.br. 
DANIEL SILVA BALABAN 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de retificação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 57, p. 30, 25 
mar. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/03/2009&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2009&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2009&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2009&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2009&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=160
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Presidente do FNDE” 

321 01 de abril 
de 2009 

Extrato de 
contrato nº 
107/2008 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2008 
Nº Processo: 23076025158200870. Contratante: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ Contratado: 11735586000159. 
Contratado: FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA -UNIVERS FED DE 
PERNAMBUCO. Objeto: Prestação de serviços visando à "Avaliação e 
Seleção de Obras de Literatura para atender ao Programa Nacional de 
Biblioteca da Escola - Educação Especial - PNBE/ 
2008" Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, atualizada. Vigência: 29/12/2008 
a 30/06/2009. Valor Total: R$704.902,44. Fonte: 112915173 - 
2008NE900103. Data de Assinatura: 29/12/2008.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 107/2008. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 62, p. 
41, 01 abr. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/04/2009&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

322 02 de abril 
de 2009 

Retificações “RETIFICAÇÕES 
Ficam retificados os subitens 3.2.1.5, 3.2.2.4 e 6.4.2 do Edital de 
convocação para inscrição no processo de avaliação e seleção de obras de 
literatura para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2010, cujo 
extrato foi publicado no D.O.U. de 23/03/2009, Seção 3, página 31, com 
versão consolidada disponível no portal 
www.fnde.gov.br.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Retificações. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 63, p. 39, 02 abr. 2009. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/04/2009&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

323 09 de abril 
de 2009 

Resolução nº 17, 
de 8 de abril de 
2009 

“RESOLUÇÃO Nº 17, DE 8 DE ABRIL DE 2009 
Estabelece orientações para a apresentação, a seleção e o apoio financeiro 
a projetos de instituições públicas de educação superior e da Rede Federal 
de Ensino Profissional e Tecnológico (com educação superior) para a 
formação continuada de profissionais da educação da rede pública de 
educação básica voltados para o enfrentamento, no contexto escolar, das 
diferentes formas de violências contra crianças e adolescentes.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 17, de 8 de abril 
de 2009. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 146, 
n. 68, p. 24-25, 09 abr. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/04/2009&jornal=1&pagina=24&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

324 17 de abril 
de 2009 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
12/2009 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2009 
Nº Processo: 23034000557200903. Objeto: Triagem das obras inscritas em 
atendimento aos Programas PNBE/2010, PNBE/Temático, PNLA/2009, 
PNLD/2011, PNLD/Dicionário e PNLEM/2012. [...] Valor: R$ 5.318.281,00. 
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO ES DE SP SA IPT. 
Valor: R$ 5.318.281,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 12/2009. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 146, n. 73, p. 71, 17 abr. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/04/2009&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

325 12 de junho 
de 2009 

Extrato de 
contrato nº 
39/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2009 
Nº Processo: 23034032016200855. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
52007010000152. Contratado: PROL EDITORA GRAFICA LTDA. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
impressão, reprodução e distribuição da pesquisa Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE: Leitura e biblioteca nas escolas públicas 
brasileiras. [...] Valor Total: R$495.000,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 39/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 110, 
p. 33, 12 jun. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/06/2009&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

326 17 de junho 
de 2009 

Extrato de 
contrato nº 
35/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2009 
Nº Processo: 23034032231200856. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 35/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 113, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2009&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2009&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2009&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2009&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2009&jornal=1&pagina=24&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2009&jornal=1&pagina=24&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/04/2009&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/04/2009&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/06/2009&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/06/2009&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=168
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01306088000137. Contratado: PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de impressão do documento Literatura na Infância: imagens e palavras - 
Acervos do PNBE 2008 – Educação Infantil, bem como dos serviços de 
formação de encomendas, rotulagem, embalagem, manuseio e 
entrega/postagem do material produzido. [...] Valor Total: R$214.808,01.” 

p. 43, 17 jun. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/06/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

327 20 de julho 
de 2009 

Resolução nº 39, 
de 17 de julho de 
2009 

“RESOLUÇÃO Nº 39, DE 17 DE JULHO DE 2009 
Altera a Resolução Nº 7, de 20 de março de 2009, que dispõe sobre o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14, Seção IV, 
Capítulo V, do Anexo I do Decreto n.º 6.319, de 20 de dezembro de 2007, 
republicado em 2 de abril de 2008, e pelos arts. 3º, 5º e 6º do Anexo da 
Resolução CD/FNDE Nº 31, de 30 de setembro de 2003, e  
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e no Plano Nacional de Educação quanto à universalização do 
acesso e à melhoria da qualidade da educação básica, resolve "AD 
REFERENDUM": 
Art. 1º Acrescentar parágrafo ao art. 2º da Resolução CD/FNDE Nº 7, de 20 
de março de 2009, que dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE), com a seguinte redação: 
"Art. 2º 
... 
Parágrafo único. Poderão ser criadas ações específicas, no âmbito do 
PNBE, de acordo com a política educacional do Ministério da Educação, em 
caráter extraordinário e complementar ao cronograma de execução regular 
definido no Anexo desta Resolução. "  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 39, de 17 de julho 
de 2009. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 146, 
n. 136, p. 21, 20 jul. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/07/2009&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019.  

328 27 de julho 
de 2009 

Edital “EDITAL 
INSCRIÇÃO DE OBRAS DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADAS A 
DOCENTES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PARA O 
PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE DO 
PROFESSOR 2010 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica (SEB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do 
Professor 2010, faz saber aos editores que se encontram abertas as 
inscrições para o processo de avaliação e seleção de obras de apoio 
pedagógico de natureza teórico-metodológica destinadas aos docentes de 
escolas públicas de ensino fundamental e de ensino médio, nas 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 141, p. 43-44, 27 jul. 2009. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/07/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/06/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2009&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2009&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=224
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modalidades regular e de educação de jovens e adultos, das redes federal, 
municipal, estadual e do Distrito Federal. 
1. DO OBJETO 
1.1. Este edital tem por objeto a convocação de editores para inscrição de 
obras de apoio pedagógico destinadas a subsidiar teórica e 
metodologicamente os docentes no desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem nos respectivos campos disciplinares, áreas do 
conhecimento e etapas/modalidades da educação básica. 
2. DOS PRAZOS 
2.1. As etapas de cadastramento de editores, pré-inscrição e inscrição das 
obras serão realizadas nos seguintes períodos:  
2.1.1. Cadastramento de editores e pré-inscrição das obras  
Do dia 10/08/2009 até as 8h do dia 16/10/2009 
2.1.2. Inscrição/entrega das obras e da documentação 
Do dia 03/11/2009 ao dia 06/11/2009, das 08h30minh às 16:30h 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

329 03 de 
setembro de 

2009 

Extrato de 
contrato nº 
11/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2009 
Nº Processo: 23072044554200917. Contratante: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. 
Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. 
Objeto: Contratação da FUNDEP para dar apoio ao projeto Avaliação e 
seleção de obras de literatura: composição de acervos para escolas 
públicas que atendem anos iniciais do ensino fundamental, jovens e adulto 
(ensino fundamental e médio) e as instituições de educação infantil - PNBE 
2010. [...] Valor Total: R$1.191.929,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Instituto de Ciências Exatas. Extrato de contrato nº 
11/2009. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 169, p. 63, 03 set. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/09/2009&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

330 09 de 
setembro de 

2009 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
61/2009 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 61/2009 
Nº Processo: 23034000557200903. Objeto: Triagem das obras inscritas em 
atendimento aos Programas PNBE 2010, PNBE 2011, PNBE Temático, 
PNBE do Professor, PNLA 2010, PNLD 2011, PNLD Dicionário, PNLEM 
2012, PNPE Periódicos e PNLD EJA 2011. [...] Contratada: INSTITUTO DE 
PESQUISAS TECN DO ES DE SP SA IPT. Valor: R$ 8.318.506,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 61/2009. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 146, n. 172, p. 35, 09 set. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/09/2009&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=152. Acesso em: 
20 set. 2019.  

331 24 de 
setembro de 

2009 

Extrato de 
contrato nº 
70/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2009 
Nº Processo: 23034000557200903. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60633674000155. Contratado: INSTITUTO DE PESQUISAS TECN DO 
ESTDE S P S A I P T. Objeto: Execução da etapa de triagem das obras 
inscritas em atendimento ao PNBE 2010, PNBE 2011, PNBE Temático, 
PNBE do Professor, PNLA 2010, PNLD 2011, PNLD Dicionário, PNLEM 
2012, PNPE Periódicos e PNLD EJA 2011. [...] Valor Total: 
R$8.318.506,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 70/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 183, 
p. 45, 24 set. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/09/2009&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2009&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2009&jornal=3&pagina=63&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2009&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2009&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=152
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2009&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2009&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=196
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332 01 de 
outubro de 

2009 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
Ficam prorrogados os prazos referidos no Edital de convocação para 
inscrição de obras de apoio pedagógico destinadas a docentes no processo 
de avaliação e seleção para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE do Professor 2010 - publicado no Diário Oficial da União de 
18/09/2009, que passam a ser os seguintes: 
a) no subitem 2.1.1, do dia 10/08/2009 até as 18:00 do dia 30/10/2009; e b) 
no subitem 2.1.2, do dia 09/11/2009 ao dia 11/11/2009, das 08:30 às 16:30. 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 188, p. 43, 01 out. 
2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/10/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

333 13 de 
outubro de 

2009 

Portaria nº 969, de 
9 de outubro de 
2009 

“PORTARIA Nº 969, DE 9 DE OUTUBRO DE 2009 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação pedagógica referente às obras 
inscritas para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE, conforme 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE OBRAS DE 
LITERATURA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PARA O 
PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 2010. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas que ofereçam os anos iniciais do 
ensino fundamental, às que ofereçam a educação de jovens e adultos 
(ensino fundamental e médio) e às instituições de educação infantil (creches 
e pré-escolas) das redes municipal, estadual, federal e do Distrito Federal. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
FERNANDO HADDAD” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 969, de 9 de outubro 
de 2009. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 146, 
n. 195, p. 49-51, 13 out. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/10/2009&jornal=1&pagina=49&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

334 16 de 
outubro de 

2009 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
Ficam alterados os subitens 3.4.2, 3.6.1 e 4.2.5 do Edital de convocação 
para inscrição no processo de avaliação e seleção de periódicos para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE Periódicos - cujo extrato 
foi publicado no Diário Oficial da União de 08/10/2009, Seção 3, página 43, 
com redação consolidada disponível no portal www.fnde.gov.br.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 198, p. 39, 16 out. 
2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/10/2009&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

335 30 de 
novembro 
de 2009 

Edital de 
convocação 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, e em cooperação com a Secretaria de Educação Especial - SEESP, 
faz saber aos editores que se encontra aberta, no âmbito do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011, a inscrição para o processo de 
avaliação e seleção de obras de literatura para serem distribuídas às 
escolas públicas federais e das redes de ensino municipais, estaduais e do 
Distrito Federal que ofereçam os anos finais do ensino fundamental e/ou 
ensino médio. 
1. DO OBJETO 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 228, p. 47-
48, 30 nov. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/11/2009&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2009&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2009&jornal=1&pagina=49&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2009&jornal=1&pagina=49&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/10/2009&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/10/2009&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2009&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2009&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=256
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1.1. Este Edital tem por objeto a convocação de editores para inscrição de 
obras de literatura para o processo de avaliação e seleção do PNBE 2011, 
voltadas para alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental 
e/ou ensino médio. 
2. DOS PRAZOS 
2.1. As etapas de cadastramento de editores, pré-inscrição e inscrição das 
obras serão realizadas nos seguintes períodos:  
2.1.1. Cadastramento de editores e pré-inscrição das obras 
Do dia 03/12/2009 até as 18h do dia 18/12/2009 
2.1.2. Inscrição/entrega das obras e da documentação 
Do dia 18/01/2010 a 22/01/2010, no período de 8h as 16:30. 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

336 03 de 
dezembro 
de 2009 

Portaria nº 1.135, 
de 2 de setembro 
de 2009 

“PORTARIA Nº 1.135, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2009 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e 
considerando o item 3.2.1, do Edital de Convocação, publicado no Diário 
Oficial da União de 17 de janeiro de 2008, resolve 
Art. 1º O Anexo da Portaria no 1.518, de 12 de dezembro de 2008, publicado 
no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2008, passa a vigorar com 
a seguinte redação [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 1.135, de 2 de 
setembro de 2009. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, 
DF, ano 146, n. 231, p. 17-18, 03 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/12/2009&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

337 08 de 
dezembro 
de 2009 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 85/2009 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para 
recebimento, conferência, armazenagem, mixagem, embalagem, 
paletização, e postagem na ECT, exemplares de livros para a educação 
infantil, exemplares para educação fundamental (1º ao 5º ano), e 
exemplares para a educação de jovens e adultos (anos iniciais e finais do 
ensino fundamental e ensino médio), referentes ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2010, na forma e condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 234, p. 46-47, 08 
dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2009&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

338 11 de 
dezembro 
de 2009 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
9844/2009 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9844/2009 
Nº Processo: 23076029811200951. Objeto: Execução das ações 
necessárias ao Projeto Avaliação e Seleção de Obras de Apoio Pedagógico 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE do 
Professor 2010. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 
24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. Justificativa: A FADURPE é detentora de 
inquestionável reputação ético-profissional, sem fins lucrativos e ofertou o 
menor preço. Declaração de Dispensa em 04/12/2009. PROF. JOSÉ 
BATISTA NETO. Diretor do Centro de Educação. Ratificação em 
10/12/2009. PROF. AMARO HENRIQUE PESSOA LINS. Reitor. Valor: R$ 
994.384,00. Contratada: FUNDACAO APOLONIO SALES DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de 
Pernambuco. Extrato de dispensa de licitação nº 9844/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 237, 
p. 78, 11 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2009&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2009&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2009&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2009&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2009&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2009&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2009&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=240
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339 14 de 
dezembro 
de 2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 238, p. 48, 14 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2009&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

340 15 de 
dezembro 
de 2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
12/2009 

9 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 
 
 
 
 
 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2009 
Nº Processo: 23119000459200847. Objeto: Visa a aquisição de 
equipamento destinado ao DTE/IBC, conforme parceria com FNDE/MEC, 
através do PNLD/PNBE, visando a criação de salas de Recursos Núcleos 
e Centros de Apoio Pedagógicos (NAPS e CAPS). Total de Itens Licitados: 
00001. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93. Justificativa: 
Atender ao Termo de Parceria c/FNDE/MEC, visando a criação de salas e 
centros e núcleos pedagógicos- PNLD/PNBE. Declaração de Inexigibilidade 
em 16/11/2009. PEDRO MUÑOZ GÓMEZ. Assessor da Direção Geral do 
Instituto Benjamin Constant. Ratificação em 16/11/2009. ÉRICA 
DESLANDES MAGNO OLIVEIRA. Diretora-Geral do Instituto Benjamin 
Constant. Valor: R$ 1.920.000,00. Contratada: TECASSISTIVA 
TECNOLOGIA ASSISTIVACOMERCIALIZACAO IMPOR. Valor: R$ 
1.920.000,00” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 239, p. 50, 15 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2009&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. 
Extratos de inexigibilidade de licitação. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 146, n. 239, p. 54, 15 dez. 2009. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2009&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

341 16 de 
dezembro 
de 2009 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
207/2009 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 207/2009 
Nº Processo: 23034030717200931. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] 
Contratada: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 207/2009. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 146, n. 240, p. 77, 16 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/12/2009&jornal=3&pagina=77&totalArquivos=268. Acesso em: 
20 set. 2019.  

342 17 de 
dezembro 
de 2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 210/2009 
Nº Processo: 23034031198200928. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] 
Contratada: RICHMOND EDUCAÇÃO LTDA. Valor: R$ 1.197.413,30” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 211/ 2009 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 241, p. 54, 17 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/12/2009&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2009&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2009&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2009&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2009&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2009&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2009&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2009&jornal=3&pagina=77&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2009&jornal=3&pagina=77&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2009&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2009&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248


310 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

Nº Processo: 23034030776200917. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] 
Contratada: EDITORA SCHWARCZ LTDA. Valor: R$ 1.573.190,38” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 212/2009 
Nº Processo: 23034030759200971. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] 
Contratada: AUTÊNTICA EDITORA LTDA. Valor: R$ 1.374.634,87” 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 213/2009 
Nº Processo: 23034031212200993. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] 
Contratada: PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. Valor: R$ 443.549,55” 

343 18 de 
dezembro 
de 2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

24 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 242, p. 64-65, 18 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2009&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=320. Acesso em: 
20 set. 2019.  

344 21 de 
dezembro 
de 2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

13 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 243, p. 47, 21 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2009&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

345 22 de 
dezembro 
de 2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 244, p. 91, 22 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2009&jornal=3&pagina=91&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019.  

346 29 de 
dezembro 
de 2009 

Extrato de 
contrato nº 
159/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 159/2009 
Nº Processo: 23076029811200951. Contratante: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ Contratado: 08961997000158. 
Contratado: FUNDACAO APOLONIO SALES DE -DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL. Objeto: Execução das ações necessárias ao Projeto 
Avaliação e Seleção de Obras de Apoio Pedagógico destinadas a docentes 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do 
Professor 2010. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, atualizada. Vigência: 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de 
Pernambuco. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
146, n. 248, p. 75, 29 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2009&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2009&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2009&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2009&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2009&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2009&jornal=3&pagina=91&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2009&jornal=3&pagina=91&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2009&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2009&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=240
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23/12/2009 a 30/09/2010. Valor Total: R$994.384,00. Fonte: 113150072 - 
2009NE900062. Data de Assinatura: 23/12/2009.” 

347 31 de 
dezembro 
de 2009 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

4 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 146, 
n. 250, p. 53, 31 dez. 2009. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2009&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

348 04 de 
janeiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
196/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2009 
Nº Processo: 23034030571200923. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05736187000100. Contratado: PREMIER DISTRIBUIDORA DE -
PUBLICACOES LTDA. Objeto: Recebimento, conferência, armazenagem, 
mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, exemplares de 
livros para a educação infantil, para a educação fundamental (1º ao 5º ano), 
e para a educação de jovens e adultos (anos iniciais e finais do ensino 
fundamental e médio), referente ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE/2010. [...] Valor Total: R$1.899.468,82.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 196/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 1, p. 
24, 04 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/01/2010&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019.  

349 07 de 
janeiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

18 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 4, p. 51, 07 
jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/01/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

350 08 de 
janeiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
235/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2009 
Nº Processo: 23034031166200922. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02616124000121. Contratado: NEWTEC EDITORES LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2010. [...] Valor Total: R$531.266,18.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 235/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 5, p. 
46, 08 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/01/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

351 11 de 
janeiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 6, p. 34, 11 
jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/01/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

352 12 de 
janeiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

12 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 7, p. 60-61, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2009&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2009&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2010&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2010&jornal=3&pagina=24&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=200


312 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

12 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/01/2010&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

353 13 de 
janeiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
251/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 251/2009 
Nº Processo: 23034030787200999. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
44127355000111. Contratado: EDITORA SCIPIONE S.A. - Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2010. [...] Valor Total: R$852.813,92.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 251/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 8, p. 
32, 13 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/01/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

354 14 de 
janeiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 9, p. 37, 14 
jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/01/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

355 18 de 
janeiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
256/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 256/2009 
Nº Processo: 23034031242200909. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00493827000184. Contratado: MANATI PRODUCOES EDITORIAIS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] Valor Total: R$205.356,09.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 256/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 11, p. 
32, 18 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/01/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

356 19 de 
janeiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 12, p. 39, 19 
jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/01/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019.  

357 20 de 
janeiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 13, p. 36, 20 
jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/01/2010&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=376. Acesso em: 
20 set. 2019.  

358 22 de 
janeiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 15, p. 44, 22 
jan. 2010. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/2010&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/2010&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/01/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/01/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/01/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/01/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/01/2010&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=376
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/01/2010&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=376
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/01/2010&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

359 25 de 
janeiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
266/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 266/2009 
Nº Processo: 23034031329200977. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
43003409000174. Contratado: CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] Valor Total: R$190.365,50.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 266/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 16, p. 
33, 25 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/01/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

360 27 de 
janeiro de 

2010 - 
Seção 1 

Decreto nº 7.084, 
de 27 de janeiro 
de 2010  

“DECRETO Nº 7.084, DE 27 DE JANEIRO DE 2010 
Dispõe sobre os programas de material didático e dá outras providências.” 

BRASIL. Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010. Diário 
Oficial da União: seção 1E, Brasília, DF, ano 147, n. 18-A, p. 3-
5, 27 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/01/2010&jornal=1000&pagina=3&totalArquivos=8. Acesso em: 
20 set. 2019.  

361 27 de 
janeiro de 

2010 - 
Seção 3 

Extratos de 
contratos 

10 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 18, p. 33-34, 
27 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/01/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

362 28 de 
janeiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
270/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 270/2009 
Nº Processo: 23034031184200912. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
10285519000117. Contratado: SINGULAR EDITORA E GRAFICA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] Valor Total: R$ 122.419,66.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 270/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 19, p. 
26, 28 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/01/2010&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

363 29 de 
janeiro de 

2010 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 5/2010 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2010 
Nº Processo: 23034031216200971. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2010. [...] 
Contratada: EDITORA ORIGINAL LTDA EPP. Valor: R$ 374.912, 11” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 5/2010. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 147, n. 20, p. 25, 29 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/01/2010&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

364 01 de 
fevereiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
271/2009 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 271/2009 
Nº Processo: 23034031206200936. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
65703555000145. Contratado: PRINT HOUSE COMUNICACAO E 
IMAGEM LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 271/2009. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 21, p. 
39, 01 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/01/2010&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/01/2010&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/01/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/01/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2010&jornal=1000&pagina=3&totalArquivos=8
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2010&jornal=1000&pagina=3&totalArquivos=8
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2010&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2010&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/01/2010&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/01/2010&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/02/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=200
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Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2010. [...] Valor Total: R$ 
551.065,12.” 

/02/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

365 04 de 
fevereiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 4/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2010 
Nº Processo: 23034030825200911. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
06285370000107. Contratado: DIBRA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE -
LIVROS LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 2010. [...] Valor Total: R$ 
405.595,45.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 4/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 24, p. 
37, 04 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/02/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

366 08 de 
fevereiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 26, p. 26, 08 
fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/02/2010&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

367 09 de 
fevereiro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 8/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2010 
Nº Processo: 23034030843200995. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03768135000190. Contratado: EDITORA BIRUTA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE 2010. [...] Valor Total: R$505.793,52.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 8/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 27, p. 
23, 09 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/02/2010&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019.  

368 10 de 
fevereiro de 

2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 28, p. 34, 10 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/02/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

369 11 de 
fevereiro de 

2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

19 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 
 
 
 
 
 
2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 29, p. 31, 11 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/02/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 29, p. 32, 11 
fev. 2010. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/02/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/02/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/02/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/02/2010&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/02/2010&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/02/2010&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/02/2010&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=176
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/02/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

370 12 de 
fevereiro de 

2010 - 
Seção 2 

Portaria nº 171, de 
11 de fevereiro de 
2010 

“O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, resolve:  
Nº 171 - Art. 1º Instituir Comissão com a atribuição de avaliar e selecionar 
periódicos, no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 
PERIÓDICOS, para aquisição e distribuição às instituições de educação 
infantil e às escolas de ensino fundamental e de ensino médio da rede 
pública de ensino. 
Art. 2º Designar para compor a Comissão de que trata o artigo anterior, os 
seguintes membros: Marcelo Soares Pereira da Silva, Diretor de Políticas 
de Formação, Materiais Didáticos e Tecnologias para Educação Básica, da 
Secretaria de Educação Básica; Lucília Helena do Carmo Garcez, da 
Universidade de Brasília, Denise de Freitas, da Universidade Federal de 
São Carlos, Erlando da Silva Reses, da Universidade de Brasília, Marísia 
Margarida Santiago Buitoni, da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Gabriele Cornelli, da Universidade de Brasília, Margarida Maria Dias 
de Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Kátia Curado 
Pinheiro, da Universidade de Brasília, Marisa Lomônaco de Paula Naves, 
da Universidade Federal de Uberlândia, Catarina de Almeida Santos, da 
Universidade de Brasília, Suzana Helena Carneiro Verissimo, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, Maria Abadia da Silva, da 
Universidade de Brasília, Maria Gláucia Pereira de Lima Pontes Magalhães, 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Art. 3º A Comissão será presidida por Marcelo Soares Pereira da Silva, 
titular da Diretoria de Políticas de Formação, Materiais Didáticos e de 
Tecnologias para Educação Básica - DPOFORM que, em suas ausências 
ou impedimentos, será representada pelo titular da Coordenação Geral de 
Materiais Didáticos - COGEAM/DPOFORM. 
Art. 4º O trabalho a ser desenvolvido pela Comissão observará as normas 
e orientações emanadas pela SEB, com vistas à realização do processo de 
avaliação e seleção dos periódicos inscritos no Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE PERIÓDICOS. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 171, de 11 de 
fevereiro de 2010. Diário Oficial da União: seção 2, Brasília, DF, 
ano 51, n. 30, p. 19, 12 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/02/2010&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019.  

371 12 de 
fevereiro de 

2010 - 
Seção 3 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 
 
 
 
 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 30, p. 41, 12 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/02/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2010&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2010&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=256
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Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Especial. 
 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 30, p. 42, 12 
fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/02/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

372 23 de 
fevereiro de 

2010 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
42/2010 
 
 
 
 
 
Extrato de 
contrato nº 
11/2010 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 42/2010 
Nº Processo: 23034031148200941. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2010. [...] 
Valor: R$ 712.129,83. Contratada: LIVRARIA DA FOLHA LTDA.” 
 
 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2010 
Nº Processo: 23034030814200923. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03606664000197. Contratado: EDITORA DUBOLSINHO LTDA ME. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2010. [...] 
Valor Total: R$152.914,32.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 42/2010. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 147, n. 35, p. 3, 23 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/02/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 11/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 35, p. 
35, 23 fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/02/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

373 24 de 
fevereiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 36, p. 36, 24 
fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/02/2010&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

374 25 de 
fevereiro de 

2010 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 37, p. 31, 25 
fev. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/02/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

375 01 de março 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
21/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2010 
Nº Processo: 23034031216200971. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04946820000121. Contratado: EDITORA ORIGINAL LTDA EPP. Objeto: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 21/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 39, p. 
50, 01 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/02/2010&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/02/2010&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/02/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/02/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/03/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=200
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Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2010. [...] Valor Total: R$374.912,11.” 

/03/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

376 03 de março 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

11 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 41, p. 35, 03 
mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/03/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

377 05 de março 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 43, p. 31, 05 
mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

378 08 de março 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 44, p. 34, 08 
mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/03/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

379 10 de março 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 46, p. 32, 10 
mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/03/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

380 11 de março 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE/2010. 
 
 
 
 
 
 
2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 47, p. 32, 11 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/03/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 47, p. 33, 11 mar. 2010. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/03/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/03/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/03/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/03/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/03/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/03/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/03/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=168
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/03/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

381 15 de março 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 49, p. 31, 15 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

382 17 de março 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
51/2010 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2010 
Nº Processo: 23034031162200944. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
06111971000195. Contratado: INSTITUTO CALLIS. Objeto: Aquisição de 
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE 2010. [...] Valor Total: 
R$322.453,56.” 
 
 
7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Especial. 
 
 
 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 51/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 51, p. 
68-69, 17 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/03/2010&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 51, p. 69, 17 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/03/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

383 18 de março 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 52, p. 25, 18 
mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/03/2010&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

384 24 de março 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
54/2010 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2010 
Nº Processo: 23034031220200930. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
10271296000139. Contratado: OTACILIA R.DE FREITAS EDITORIAL. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2010. [...] Valor Total: R$127.428,60.” 
 
 
12 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 54/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 56, p. 
54, 24 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/03/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/03/2010&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/03/2010&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/03/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/03/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2010&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2010&jornal=3&pagina=25&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248
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Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 56, p. 54, 24 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/03/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

385 25 de março 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 57, p. 39, 25 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/03/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

386 26 de março 
de 2010 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
70/2010 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 70/2010 
Nº Processo: 23034000232200912. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
infantil e juvenil acessíveis a alunos com necessidades educacionais 
especiais sensoriais, para atender o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE ESPECIAL 2008. [...] Valor: R$ 480.010,30. Contratada: 
EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPACOES S/A.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 70/2010. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 147, n. 58, p. 31, 26 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

387 29 de março 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
64/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2010 
Nº Processo: 23034030852200986. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
33324484000183. Contratado: EDITORA NOVA FRONTEIRA 
PARTICIPACOES S/A. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2010. [...] Valor Total: 
R$1.527.527,85.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 64/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 59, p. 
56, 29 mar. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/03/2010&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

388 05 de abril 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
67/2010 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2010 
Nº Processo: 23034031148200941. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
09291297000166. Contratado: LIVRARIA DA FOLHA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2010. [...] Valor Total: R$712.129,83.” 
 
 
“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 71/2010 
Nº Processo: 23034000237200945. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
infantil e juvenil acessíveis a alunos com necessidades educacionais 
especiais sensoriais, para atender o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE ESPECIAL 2008. [...] Valor: R$ 75.302,46. Contratada: 
EDITORA JPA LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 67/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 63, p. 
104, 05 abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/04/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 63, p. 104, 05 abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/03/2010&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/03/2010&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/03/2010&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/04/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/04/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/04/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=240
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“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72/2010 
Nº Processo: 23034000229200907. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
infantil e juvenil acessíveis a alunos com necessidades educacionais 
especiais sensoriais, para atender o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE ESPECIAL 2008. [...] Valor: R$ 94.426,72. Contratada: 
FRENTE EDITORA LTDA.” 

/04/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

389 08 de abril 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 66, p. 45, 08 
abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/04/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

390 09 de abril 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
74/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2010 
Nº Processo: 23034030756200938. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60543279000262. Contratado: ACAO SOCIAL CLARETIANA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2010. [...] Valor Total: R$106.843,98.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 74/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 67, p. 
46, 09 abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/04/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

391 13 de abril 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 69, p. 34, 13 
abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/04/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

392 14 de abril 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 70, p. 50, 14 
abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/04/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

393 15 de abril 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 71, p. 28, 15 abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/04/2010&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/04/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/04/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/04/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/04/2010&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/04/2010&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=168
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394 16 de abril 
de 2010 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
83/2010 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 83/2010 
Nº Processo: 23034000249200970. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
infantil e juvenil acessíveis a alunos com necessidades educacionais 
especiais sensoriais, para atender o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE ESPECIAL - 2008. [...] Valor: R$ 132.391,90. Contratada: 
AYMARA EDICOES E TECNOLOGIA LTD.” 
 
 
7 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 83/2010. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 147, n. 72, p. 69, 16 abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/04/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 72, p. 71, 16 
abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/04/2010&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

395 20 de abril 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
92/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2010 
Nº Processo: 23034000233200967. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03796758000176. Contratado: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras de literatura Infantil e Juvenil acessíveis a 
alunos com necessidades educacionais especiais sensoriais, para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE ESPECIAL - 2008. [...] 
Valor Total: R$40.401,14.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 92/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 74, p. 
67, 20 abr. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/04/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=260. Acesso em: 
20 set. 2019.  

396 22 de abril 
de 2010 

Retificação “RETIFICAÇÃO 
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 86/2010 publicada no D.O.U de 
20/04/2010, Seção 3 Pág. 67, Onde se lê: Objeto: Aquisição de livros 
didáticos destinados a alfabetização de jovens e adultos, em atendimento 
ao Programa Nacional do Livro didático para Alfabetização de Jovens e 
Adultos - PNLA 2010. Leia-se: Objeto: Aquisição de obras de literatura 
Infantil e Juvenil acessíveis a alunos com necessidades educacionais 
especiais sensoriais, para atender o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE ESPECIAL 2008.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Retificação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 75, p. 53, 22 abr. 2010. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/04/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

397 07 de maio 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
95/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2010 
Nº Processo: 23034000230200923. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02632558000115. Contratado: FBF CULTURAL LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras de literatura Infantil e Juvenil acessíveis a alunos com 
necessidades educacionais especiais sensoriais, para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE ESPECIAL 2008. [...] Valor Total: 
R$20.478,92.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 95/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 86, p. 
71, 07 maio 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/05/2010&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

398 18 de maio 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Especial. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2010&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2010&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/04/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/04/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/04/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/04/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2010&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2010&jornal=3&pagina=71&totalArquivos=240
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Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 93, p. 34, 18 
maio 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/05/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

399 19 de maio 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
102/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2010 
Nº Processo: 23034000249200970. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07742804000105. Contratado: AYMARA EDICOES E TECNOLOGIA 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras de literatura Infantil e Juvenil acessíveis 
a alunos com necessidades educacionais especiais sensoriais, para 
atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE ESPECIAL - 
2008. [...] Valor Total: R$132.391,90.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação. Extrato de contrato nº 102/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 94, p. 
35, 19 maio 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/05/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

400 25 de maio 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
104/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2010 
Nº Processo: 23034000227200918. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03307528000104. Contratado: LGE EDITORA LTDA ME. Objeto: Aquisição 
de obras de literatura Infantil e Juvenil acessíveis a alunos com 
necessidades educacionais especiais sensoriais, para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE ESPECIAL - 2008. [...] Valor Total: 
R$281.946,42.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação. Extrato de contrato nº 104/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 98, p. 
37, 25 maio 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/05/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

401 28 de maio 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
105/2010 

“EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2010 
Nº Processo: 23034000229200907. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
00320391000121. Contratado: FRENTE EDITORA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras de literatura Infantil e Juvenil acessíveis a alunos com 
necessidades educacionais especiais sensoriais, para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE ESPECIAL - 2008. [...] Valor Total: 
R$94.426,72.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação. Extrato de contrato nº 105/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 101, 
p. 42, 28 maio 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/05/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=268. Acesso em: 
20 set. 2019.  

402 01 de junho 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
106/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2010 
Nº Processo: 23034000244200947. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
02183757000193. Contratado: EDITORA ABRIL S.A. Objeto: Aquisição de 
obras de literatura Infantil e Juvenil acessíveis a alunos com necessidades 
educacionais especiais sensoriais, para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE ESPECIAL - 2008. [...] Valor Total: 
R$29.255,60.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação. Extrato de contrato nº 106/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 103, 
p. 42, 01 jan. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/06/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

403 04 de junho 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
107/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2010 
Nº Processo: 23034000238200990. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07663719000151. Contratado: FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA. Objeto: 
Aquisição de obras de literatura Infantil e Juvenil acessíveis a alunos com 
necessidades educacionais especiais sensoriais, para atender o Programa 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação. Extrato de contrato nº 107/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 105, 
p. 47, 04 jun. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2010&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2010&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/06/2010&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=212
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Nacional Biblioteca da Escola - PNBE ESPECIAL - 2008. [...] Valor Total: 
R$23.606,68.” 

/06/2010&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

404 21 de junho 
de 2010 

Portaria nº 307, de 
17 de junho de 
2010 

“PORTARIA Nº 307, DE 17 DE JUNHO DE 2010 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação das obras de apoio pedagógico 
realizada conforme Edital de Convocação para Inscrição de Obras de Apoio 
Pedagógico Destinadas a Docentes no Processo de Avaliação e Seleção 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE DO PROFESSOR 
2010. 
Art. 2º As obras selecionadas foram organizadas em sete acervos, 
conforme relação anexa a esta Portaria, e serão distribuídas às escolas 
públicas de ensino fundamental e de ensino médio, nas modalidades 
regular e de educação de jovens e adultos, das redes municipal, estadual, 
federal e do Distrito Federal. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 307, de 17 de junho 
de 2010. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 147, 
n. 116, p. 76-77, 21 jun. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/06/2010&jornal=1&pagina=76&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

405 01 de julho 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 2/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2010 
Nº Processo: 23072006774201086. Contratante: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. 
Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. 
Objeto: Contratação da FUNDEP para dar apoio ao projeto "Avaliação e 
seleção de obras de literatura: composição de acervos para escolas 
públicas que atendem Ensino Médio e anos finais do Ensino Fundamental 
- PNBE 2011". [...] Valor Total: R$1.183.500,21.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de contrato nº 2/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 124, 
p. 104, 01 jul. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/07/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=360. Acesso em: 
20 set. 2019.  

406 06 de julho 
de 2010 

Portaria nº 823, de 
5 de julho de 2010 

“PORTARIA Nº 823, DE 5 DE JULHO DE 2010 
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais e com o objetivo de sistematizar o monitoramento 
das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Educação - MEC, e 
Considerando: 
Que a Portaria MEC/GM Nº 176, de 12 de fevereiro de 2010, Institui Núcleo 
de Informações Gerenciais do Ministério da Educação (NIG); e  
Que é necessário manter atualizados os dados disponibilizados no Painel 
de Controle do MEC; resolve:  
Art. 1º Estabelecer a periodicidade de atualização dos indicadores 
constantes no Painel de Controle do MEC, conforme Anexo I desta Portaria. 
Art. 2º Todos os indicadores, inclusive os que vierem a ser criados após a 
publicação desta portaria, deverão, em seu cadastro e em campo 
específico, possuir a indicação da periodicidade de atualização. 
§ 1º As periodicidades constantes no anexo I desta portaria correspondem 
ao limite máximo de tempo, a contar da última atualização, para que se 
proceda a nova carga de dados, não eximindo, contudo, o responsável pelo 
indicador de atualizar dados, caso possível, antes de findo o prazo. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 823, de 5 de julho 
de 2010. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 147, 
n. 127, p. 18, 06 jul. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/07/2010&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=88. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/06/2010&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/06/2010&jornal=1&pagina=76&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/06/2010&jornal=1&pagina=76&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=360
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2010&jornal=3&pagina=104&totalArquivos=360
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/07/2010&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/07/2010&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=88
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§ 2º Em casos excepcionais, quando houver indisponibilidade de novos 
dados até o prazo final estabelecido pela periodicidade do indicador, o seu 
responsável deverá declarar a ausência de novas informações por meio do 
Painel de Controle. 
Art. 3º Para efeitos desta Portaria considera-se responsável pelo indicador 
o membro do Núcleo de Informações Gerencias, conforme o disposto no 
Art. 3º da Portaria MEC/GM Nº 176, de 12 de fevereiro de 2010, que 
representa a Secretaria ou Autarquia a qual o indicador está vinculado. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

407 20 de julho 
de 2010 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2010 
Objeto: - Contratação de empresa para recebimento, conferência, 
armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, de 
6.927.436 exemplares de livros, formando 604.884 encomendas referentes 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do professor 2010, na 
forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 137, p. 35, 20 jul. 
2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/07/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

408 09 de 
agosto de 

2010 - 
Seção 1 

Portaria nº 310, de 
5 de agosto de 
2010 

“PORTARIA Nº 310, DE 5 DE AGOSTO DE 2010 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE, conforme EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA NO 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA 
NACIONAL 
BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 2011. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas federais e das redes de ensino 
municipais, estaduais e do Distrito Federal que ofereçam os anos finais do 
ensino fundamental e/ou ensino 
médio. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 310, de 5 de agosto de 2010. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 147, n. 151, p. 15-17, 09 ago. 2010. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/08/2010&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=104. Acesso em: 
20 set. 2019.  

409 09 de 
agosto de 

2010 - 
Seção 3 

Extrato de 
contrato nº 
128/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/2010 
Nº Processo: 23034000559201028. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03759341000133. Contratado: EDICOES ESCALA EDUCACIONAL S.A. 
Objeto: Aquisição de obras periódicas para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - Periódicos. [...] Valor Total: R$1.882.732,80.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 128/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 151, 
p. 43, 09 ago. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/08/2010&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

410 16 de 
agosto de 

2010 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
Nos termos do disposto no § 1º do artigo 50 da Lei 9610/1998, ficam 
excluídos os subitens 3.1.1.2.6 e 3.1.4.1.5 do Anexo IV do Edital de 
Convocação para Inscrição no Processo de Avaliação e Seleção de Obras 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 156, p. 35, 16 ago. 
2010. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/2010&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/2010&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/2010&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/2010&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=184
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para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011, cujo extrato 
foi publicado no D.O.U. de 30/11/2009, Seção 3, página 48, com versão 
consolidada disponível no portal www.fnde.gov.br. 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/08/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

411 18 de 
outubro de 

2010 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 72/2010 
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO - Contratação de empresa para 
recebimento, conferência, armazenagem, mixagem, embalagem, 
paletização e postagem na ECT, de 5.550.500 exemplares de livros, 
formando 111.010 encomendas referentes ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2011, na forma e condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 199, p. 39, 18 out. 
2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/10/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

412 21 de 
outubro de 

2010 

Aviso de 
suspensão 

“AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2010 
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U 
em 18/10/2010. OBJETO: -Contratação de empresa para recebimento, 
conferência, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e postagem 
na ECT, de 5.550.500 exemplares de livros, formando 111.010 
encomendas referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 
2011, na forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
Coordenador-Geral” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de suspensão. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 202, p. 37, 
21 out. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/10/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

413 22 de 
outubro de 

2010 

Extrato de 
contrato nº 
162/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de 
reabertura de 
prazo 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2010 
Nº Processo: 23034000779201051. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05736187000100. Contratado: PREMIER DISTRIBUIDORA DE 
PUBLICACOES LTDA. Objeto: Recebimento, conferência, armazenagem, 
mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, de 6.927.436 
exemplares de livros, formando 604.884 encomendas referentes ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do Professor 2010. [...] 
Valor Total: R$1.499.200,00.” 
 
 
“AVISO DE REABERTURA DE PRAZO - PREGÃO Nº 72/2010 
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, publicada no 
D.O.U de 18/10/2010. OBJETO: PREGAO ELETRONICO Contratação de 
empresa para recebimento, conferência, armazenagem, mixagem, 
embalagem, paletização e postagem na ECT, de 5.550.500 exemplares de 
livros, formando 111.010 encomendas referentes ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2011, 
na forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Novo Edital: 
22/10/2010 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: SBS, 
Quadra 02, Bloco F, Ed. FNDE 1o- Sub, Sala 4 Asa Sul - BRASILIA - DF 
Entrega das Propostas: a partir de 22/10/2010 às 08h00 no site 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 162/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 203, 
p. 41, 22 out. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/10/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de reabertura de prazo. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 203, 
p. 41, 22 out. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/10/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2010&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2010&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/10/2010&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/10/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/10/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/10/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/10/2010&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=196
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www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/11/2010, às 09h30 no 
site www.comprasnet.gov.br.” 

414 04 de 
novembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

16 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 211, p. 45-46, 04 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/11/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

415 09 de 
novembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

21 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 214, p. 43, 09 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/11/2010&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

416 10 de 
novembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 215, p. 49, 10 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/11/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

417 23 de 
novembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

13 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 
 
 
 
 
 
 
4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 223, p. 45, 23 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/11/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 223, p. 46, 
23 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/11/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019. 

418 24 de 
novembro 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
178/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2010 
Nº Processo: 23034024591201007. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
01602177000120. Contratado: EDITORA MEDIACAO DISTRIBUIDORA E 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 178/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 224, 
p. 54, 24 nov. 2010. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/11/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/11/2010&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/11/2010&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/11/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/11/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2010&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2010&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=208
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LIVRARIA LTDA. Objeto: Aquisição de obras de literatura para atender o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do Professor 2010. [...] 
Valor Total: R$1.509.095,21.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

419 25 de 
novembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

1 Extrato de contrato referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE/2011 e 4 extratos referentes ao PNBE do 
Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 225, p. 54, 
25 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

420 26 de 
novembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 226, p. 54, 
26 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

421 29 de 
novembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 227, p. 50, 
29 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/11/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

422 30 de 
novembro 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
190/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2010 
Nº Processo: 23034024550201011. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03796758000176. Contratado: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE do Professor 2010. [...] Valor Total: 
R$487.573,27.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 190/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 228, 
p. 53, 30 nov. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/11/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

423 01 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 
 
 
 
 
 
17 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 229, p. 48, 
01 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2010&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=224
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n. 229, p. 51-52, 01 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/12/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

424 02 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011 e 1 referente ao PNBE 
do Professor 2010. 
 
 
 
 
 
7 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 230, p. 54, 02 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=252. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 230, p. 54, 
02 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=252. Acesso em: 
20 set. 2019.  

425 03 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

10 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 231, p. 53-
54, 03 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/12/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

426 06 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 
 
 
 
 
5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 232, p. 65, 06 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/12/2010&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=328. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 232, p. 67, 
06 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=328. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2010&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2010&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=328
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2010&jornal=3&pagina=65&totalArquivos=328
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=328
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=328
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

427 08 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
Extrato de 
contrato nº 
219/2010 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
424/2010 

15 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011 e 1 referente ao PNBE 
do Professor 2010. 
 
 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 219/2010 
Nº Processo: 23034024538201006. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04359411000129. Contratado: PARABOLA EDITORIAL LTDA. – ME. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE do Professor 2010. [...] Valor Total: 
R$2.614.236,35.” 
 
 
“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 424/2010 
Processo nº 23076051988201077. Objeto: Prestação de serviços, pela 
FADE, para execução das ações necessárias ao projeto Avaliação e 
Seleção de Obras de Apoio Pedagógico destinado aos Docentes para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do Professor 
2010. [...] Valor: R$ 559.056,80. Contratada: FUNDACAO DE APOIO AO 
DESEN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 234, p. 67-68, 08 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 219/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 234, 
p. 70, 08 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2010&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de 
Pernambuco. Extrato de dispensa de licitação nº 424/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 234, 
p. 89, 08 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2010&jornal=3&pagina=89&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

428 09 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 
 
 
 
 
 
15 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 235, p. 49, 
09 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/12/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 235, p. 49, 09 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/12/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

429 10 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 236, p. 66, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2010&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2010&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2010&jornal=3&pagina=89&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2010&jornal=3&pagina=89&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/12/2010&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=196
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

10 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

430 13 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 
 
 
 
 
2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 237, p. 66, 13 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 237, p. 68, 
13 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/12/2010&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

431 14 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 
 
 
 
 
4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 238, p. 48-49, 14 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 238, p. 52, 
14 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2010&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019.  

432 15 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 
 
 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 239, p. 54, 15 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2010&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/12/2010&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2010&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2010&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=288
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

 
Extratos de 
contratos 

 
2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011 e 1 extrato referente ao PNBE do Professor 
2010. 
 

 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 239, p. 55, 
15 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2010&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019.  

433 17 de 
dezembro 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
223/2010 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 233/2010 
Processo nº 23034025283201091. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05660045000106. Contratado: EDITORA INTRINSECA LTDA. - Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2011. [...] 
Valor Total: R$360.161,40.” 
 
 
14 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 223/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 241, 
p. 67, 17 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=324. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 241, p. 69-70, 17 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/12/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=324. Acesso em: 
20 set. 2019.  

434 20 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

9 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 
 
 
 
 
2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 242, p. 64, 20 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/12/2010&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 242, p. 66, 
20 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2010&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2010&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2010&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2010&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2010&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2010&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2010&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=248
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

435 21 de 
dezembro 
de 2010 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
337/2010 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 337/2010 
Processo nº 23034025313201069. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] 
Valor: R$ 118.919,04. Contratada :CONRAD EDITORA DO BRASIL LTDA.” 
 
 
 
 
3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 337/2010. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 147, n. 243, p. 48, 21 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 243, p. 51, 
21 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019. 

436 22 de 
dezembro 
de 2010 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
338/2010 
 
 
 
 
Edital de 
convocação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 338/2010 
Nº Processo: 23034025284201035. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] 
Contratada: EDITORA ILUMINURAS LTDA. Valor: R$ 810.813,96” 
 
 
 
 
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA 
PARA O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 2012 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, em cooperação com a Secretaria de Educação Especial - SEESP, 
faz saber aos editores que se encontra aberto o processo de inscrição e 
avaliação de obras de literatura destinadas às escolas públicas que 
ofereçam anos iniciais do ensino fundamental, educação de jovens e 
adultos - etapas ensino fundamental e médio - e educação infantil - creches 
e pré-escolas.  
1. Do Objeto 
1.1. Este Edital tem por objeto a convocação de editores para o processo 
de inscrição e avaliação de obras de literatura destinadas aos alunos da 
educação infantil - creche e préescola, dos anos iniciais do ensino 
fundamental e da educação de jovens e adultos – ensino fundamental e 
médio registrados nas escolas públicas que integram os sistemas de 
educação federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito do 
PNBE. 
2. Dos Prazos 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 338/2010. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 147, n. 244, p. 74, 22 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2010&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 244, p. 76, 
22 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2010&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2010&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2010&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2010&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2010&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2010&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2010&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=256
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

2.1. As etapas de cadastramento de editores, a pré-inscrição e inscrição 
das obras serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1.1. Cadastramento de editores e Pré-inscrição das Obras 
Do dia 10/01/2011 até as 18:00 do dia 23/01/2011 
2.1.2. Inscrição/entrega das Obras e da Documentação 
Do dia 31/01/2011 ao dia 04/02/2011 no período de 8:30 as 16:30 
3. O referido Edital encontra-se disponível em versão integral no portal: 
www.fnde.gov.br. 
DANIEL SILVA BALABAN 
Presidente do FNDE” 
 
 
2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 244, p. 76, 
22 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2010&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
  

437 23 de 
dezembro 
de 2010 

Extrato de 
contrato nº 
249/2010 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 249/2010 
Processo nº 23034025334201084. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61287546000160. Contratado: PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2011. [...] 
Valor Total: R$106.782,16.” 
 
 
5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 249/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 245, 
p. 55, 23 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/12/2010&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 245, p. 62, 23 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/12/2010&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

438 24 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 

4 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 246, p. 54, 24 dez. 2010. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2010&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2010&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2010&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2010&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2010&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2010&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=256
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

 
 
 
 
6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011 e 1 extrato referente ao PNBE do Professor 
2010. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 246, p. 57, 
24 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/12/2010&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019.  

439 27 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 
 
 
 
 
 
3 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 247, p. 32, 
27 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/12/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=116. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, 
n. 247, p. 33, 27 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/12/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=116. Acesso em: 
20 set. 2019.  

440 29 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 
 

13 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 249, p. 70-
71, 29 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2010&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=308. Acesso em: 
20 set. 2019.  

441 30 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 
 

18 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 250, p. 88-
89, 30 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/12/2010&jornal=3&pagina=88&totalArquivos=308. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2010&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2010&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2010&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2010&jornal=3&pagina=32&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2010&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=116
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2010&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=308
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2010&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=308
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2010&jornal=3&pagina=88&totalArquivos=308
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2010&jornal=3&pagina=88&totalArquivos=308
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

442 31 de 
dezembro 
de 2010 

Extratos de 
contratos 

10 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 147, n. 251, p. 108-
109, 31 dez. 2010. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2010&jornal=3&pagina=108&totalArquivos=308. Acesso em: 
20 set. 2019.  

443 03 de 
janeiro de 

2011 

Extrato de 
contrato nº 
312/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 312/2010 
Processo nº 23034025314201011. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60444098000106. Contratado: EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO-
LIVRO LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] Valor Total: R$808.641,60.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 1, p. 41, 03 
jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/01/2011&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019.  

444 05 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 3, p. 48, 05 
jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/01/2011&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

445 06 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 4, p. 46-47, 
06 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/01/2011&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

446 07 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 5, p. 52, 07 
jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/01/2011&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

447 10 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
contratos 

17 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 6, p. 48-49, 
10 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/01/2011&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2010&jornal=3&pagina=108&totalArquivos=308
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2010&jornal=3&pagina=108&totalArquivos=308
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2011&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/01/2011&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2011&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2011&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2011&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/01/2011&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2011&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2011&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2011&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2011&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=204
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Nº 
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publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

448 11 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 7, p. 40-41, 
11 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/01/2011&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

449 12 de 
janeiro de 

2011 

Extrato de 
contrato nº 
352/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 352/2010 
Nº Processo: 23034025258201015. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07052978000146. Contratado: ELEMENTAR PUBLICACOES E EDITORA 
LTDA-ME. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] Valor Total: R$153.434,56.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 352/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 8, p. 
45, 12 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/01/2011&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

450 13 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 9, p. 30-31, 
13 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/01/2011&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

451 14 de 
janeiro de 

2011 - 
Seção 1 

Resolução nº 2, 
de 12 de janeiro 
de 2011 

“RESOLUÇÃO Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2011 
Sistematização e consolidação do modelo de verificação de qualidade e 
cálculo de multas por não conformidades físicas de materiais didáticos, a 
serem aplicados nos contratos administrativos de execução dos programas 
e projetos educacionais, contratados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação e dá outras providências.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Resolução nº 2, de 12 de janeiro 
de 2011. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 148, 
n. 10, p. 11, 14 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/01/2011&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=72. Acesso em: 20 
set. 2019.  

452 14 de 
janeiro de 

2011 - 
Seção 3 

Extrato de 
contrato nº 
359/2010 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 359/2010 
Nº Processo: 23034025195201099. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
10728613000101. Contratado: UNIVERSO LIVROS EDITORA LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] Valor Total: R$202.324,32.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 359/2010. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 10, p. 
33, 14 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/01/2011&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

453 17 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

4 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 11, p. 43, 17 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/01/2011&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2011&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2011&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/2011&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/2011&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/01/2011&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/01/2011&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2011&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2011&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2011&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2011&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/01/2011&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/01/2011&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=196
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454 27 de 
janeiro de 

2011 

Extrato de 
contrato nº 4/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/ 2011 
Processo nº 23034025290201092. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60657574000169. Contratado: EDITORA DO BRASIL AS. Objeto: 
Aquisição de obras de literatura para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] Valor Total: R$128.294,10.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 4/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 19, p. 
31, 27 jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/01/2011&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

455 28 de 
janeiro de 

2011 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2011. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 20, p. 31, 28 
jan. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/01/2011&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

456 10 de 
fevereiro de 

2011 

Extrato de 
contrato nº 6/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/ 2011 
Nº Processo: 23076051988201077. Contratante: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO. CNPJ Contratado: 11735586000159. 
Contratado: FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA -UNIVERS FED DE 
PERNAMBUCO. Objeto: Execução das ações necessárias ao Projeto 
Avaliação e Seleção de Obras de Apoio Pedagógico destinadas a docentes 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do 
Professor 2010. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, atualizada. Vigência: 
12/01/2011 a 31/07/2011. Valor Total: R$559.056,80. Fonte: 113150072 - 
2010NE900098. Data de Assinatura: 12/01/2011.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de 
Pernambuco. Extrato de contrato nº 6/2011. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 29, p. 51, 10 fev. 2011. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/02/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

457 15 de 
fevereiro de 

2011 

Extrato de 
contrato nº 7/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/ 2011 
Nº Processo: 23034025343201075. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03163453000127. Contratado: ODYSSEUS EDITORA LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras de literatura para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola- PNBE 2011. [...] Valor Total: R$93.700,80.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 7/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 32, p. 
29, 15 fev. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/02/2011&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=148. Acesso em: 
20 set. 2019.  

458 16 de 
fevereiro de 

2011 

Extrato de 
contrato nº 8/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2011 
Nº Processo: 23034025345201064. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04643820000152. Contratado: NOVO SECULO EDITORA E - 
DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: Aquisição de obras de literatura para 
atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] Valor 
Total: R$102.723,84.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 8/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 33, p. 
37, 16 fev. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/02/2011&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=168. Acesso em: 
20 set. 2019.  

459 22 de 
fevereiro de 

2011 

Extrato de 
contrato nº 
13/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2011 
Nº Processo: 23034025350201077. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07797907000172. Contratado: HQ MANIACS EDITORA LIMITADA – ME. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 13/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 37, p. 
27, 22 fev. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2011&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2011&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2011&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2011&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/02/2011&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=148
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/02/2011&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=148
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/02/2011&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/02/2011&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=168
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2011&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=148
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Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2011. [...] Valor Total: R$219.792,00.” 

/02/2011&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=148. Acesso em: 
20 set. 2019.  

460 28 de abril 
de 2011 

Extrato de termo 
aditivo nº 1/2011 

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 
Número do Contrato: 173/2010. Nº Processo: 23034024594201032. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 37054244000167. Contratado: ARCOLL 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: Acréscimo no percentual de 
1,04% ao contrato de recebimento, conferência, armazenagem, mixagem, 
embalagem, paletização e postagem de livros para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2011. [...] Valor Total: R$14.843,72.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de termo aditivo nº 
1/2011. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 80, p. 47, 28 abr. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/04/2011&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

461 31 de maio 
de 2011 

Extrato de termo 
de cooperação 

“EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO 
Espécie: Termo de Cooperação nº 8390/2011, celebrado entre o FNDE e 
o(a) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS N.º do Processo: 
23400.000994/2011-18 Fundamento Legal: Portaria Interministerial nº 
127/2008 e Resolução FNDE/CD nº 02/2010. Ação: PROGRAMA 
NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA CNPJ do Proponente: 
17.217.985/0001-04. Data da Assinatura: 24/05/2011 Valor: R$ 
1.545.045,06 Assinam o instrumento: pelo FNDE, o Sr. Daniel Silva 
Balaban, Presidente, e pelo UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS, o(a) Sr(a). CLELIO CAMPOLINA DINIZ, REITOR(A)” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de termo de cooperação. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 103, 
p. 52, 31 maio 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/05/2011&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

462 15 de junho 
de 2011 

Edital de 
convocação nº 
4/2011 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4/2011 - CGPLI - PNBE 
PERIÓDICOS 
O Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica (SEB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), faz saber às empresas que se encontra aberto o processo de 
inscrições e avaliação de periódicos destinados às instituições de educação 
infantil, às escolas de ensino fundamental e ensino médio da rede pública 
de ensino. 
1. DO OBJETO 
1.1. Este edital tem por objeto a convocação de empresas para o processo 
de inscrição e avaliação de periódicos de natureza pedagógica destinados 
a subsidiar o trabalho do professor e que possam ser utilizados como apoio 
à formação e atualização do corpo docente e da equipe pedagógica e de 
gestão da escola.  
2. DOS PRAZOS 
2.1. As etapas de cadastramento das empresas, pré-inscrição e 
inscrição/entrega dos periódicos serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1. Cadastramento das Empresas e Pré-Inscrição do(s) Periódico(s) 
Do dia 16/06/2011 até as 18:00 do dia 29/06/2011. 
2.2. Inscrição/Entrega do(s) Periódico(s) e da Documentação 
Do dia 04/07/2011 até 06/07/2011, no período das 8:30 às 
16:30 horas. 
DANIEL SILVA BALABAN 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação nº 4/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 114, 
p. 42-43, 15 jun. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/06/2011&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2011&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=148
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/04/2011&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/04/2011&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/05/2011&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/05/2011&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2011&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2011&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=204
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Presidente do FNDE” 

463 08 de julho 
de 2011 

Súmula de 
pareceres – 
Reunião ordinária 
dos dias 31 de 
maio de 2011, 1º, 
2 e 3 de junho de 
2011 

“SÚMULA DE PARECERES - REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 31 DE 
MAIO DE 2011, 1º, 2 E 3 DE JUNHO DE 2011 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Processo: 23001.000097/2010-26 Parecer: CNE/CEB 6/2011 
Relatora: Nilma Lino Gomes Interessada: Ouvidoria da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) - Brasília/DF 
Voto da relatora: Este parecer, ratificando a orientação central do Parecer 
CNE/CEB nº 15/2010 orienta escolas, educadores e sistemas de ensino 
quanto ao tratamento dado à presença dos estereótipos raciais na literatura, 
ratifica os critérios já adotados pelo PNBE e apresenta orientações para que 
o material didático, literário e de apoio pedagógico utilizado na Educação 
Básica se coadune com as políticas públicas para uma educação 
antirracista. Especificamente, em atendimento aos objetivos fundamentais 
definidos pelo artigo 3º da Constituição Federal, e à vista do Parecer 
CNE/CP nº 3/2004 e da Resolução CNE/CP nº 1/2004, é essencial 
considerar o papel da educação escolar na superação dos preconceitos e 
estereótipos veiculados socialmente, na valorização da diversidade e na 
promoção da igualdade étnico-racial. É responsabilidade dos sistemas de 
ensino e das escolas identificar a incidência de estereótipos e preconceitos 
garantindo aos estudantes e a comunidade uma leitura crítica destes de 
modo a se contrapor ao impacto do racismo na educação escolar. É 
também dever do poder público garantir o direito à informação sobre os 
contextos históricos, políticos e ideológicos de produção das obras literárias 
utilizadas nas escolas, por meio da contextualização crítica destas e de 
seus autores. Uma sociedade democrática deve proteger o direito de 
liberdade de expressão e, nesse sentido, não cabe veto à circulação de 
nenhuma obra literária e artística. Porém, essa mesma sociedade deve 
garantir o direito à não discriminação, nos termos constitucionais e legais, 
e de acordo com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 
Reconhecendo a qualidade ficcional da obra de Monteiro Lobato, em 
especial, no livro Caçadas de Pedrinho e em outros similares, bem como o 
seu valor literário, é necessário considerar que somos sujeitos da nossa 
própria época e responsáveis pelos desdobramentos e efeitos das opções 
e orientações políticas, pedagógicas e literárias assumidas no contexto em 
que vivemos. Nesse sentido, a literatura, em sintonia com o mundo, não 
está fora dos conflitos, das hierarquias de poder e das tensões sociais e 
raciais nas quais o trato à diversidade se realiza. Nestes termos, responda-
se ao requerente, isto é, à Ouvidoria da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR-PR), com cópia ao denunciante, 
ao Conselho de Educação do Distrito Federal, à Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (MEC/SECADI), à Coordenação 
Geral de Material Didático do MEC, à Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, ao Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação e à 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de 
Educação. Súmula de pareceres – Reunião ordinária dos dias 31 
de maio de 2011, 1º, 2 e 3 de junho de 2011. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 148, n. 130, p. 18-19, 08 jul. 
2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/07/2011&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2011&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2011&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=208
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União Nacional de Conselhos Municipais de Educação Decisão da Câmara: 
APROVADO por unanimidade.” 

464 22 de julho 
de 2011 

Extrato de 
contrato nº 4/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2011 
Nº Processo: 23072019493201174. Contratante: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 8720938000141. 
Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. 
Objeto: Contratação da Fundep para dar apoio ao projeto "Avaliação e 
Seleção de Obras de Literatura: composição de acervos para escolas 
públicas que atendem Educação infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - etapas ensino fundamental 
e médio - PNBE 2012. Fundamento Legal: Inciso XIII, do art. 24, da Lei nº 
8.666/93, combinado com art. 1º, da Lei nº 8958/94. Vigência: 12/07/2011 
a 12/04/2012. Valor Total: R$1.545.045,06. Fonte: 113150072 - 
2011NE800076. Data de Assinatura: 12/07/2011.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de contrato nº 4/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 140, 
p. 66, 22 jul. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/07/2011&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

465 15 de 
setembro de 

2011 

Portaria nº 10, de 
13 de setembro de 
2011 

“PORTARIA Nº 10, DE 13 DE SETEMBRO DE 2011 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições, 
resolve:  
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE, conforme EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA NO 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA 
NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 2012. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas federais e das redes de ensino 
municipais, estaduais e do Distrito Federal que ofereçam os anos iniciais do 
ensino fundamental, educação de jovens e adultos - ensino fundamental e 
médio - e educação infantil – creches e pré-escolas. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 10, de 13 de setembro de 2011. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 148, n. 178, p. 16-18, 15 set. 
2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/09/2011&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=140. Acesso em: 
20 set. 2019.  

466 01 de 
novembro 
de 2011 

Extrato de 
cooperação nº 
12610/2011 

“Espécie: Termo de Cooperação nº 12610/2011, celebrado entre o FNDE e 
o(a) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
N.º do Processo: 23400.002566/2011-20 
Fundamento Legal: Portaria Interministerial nº 127/2008 e Resolução 
FNDE/CD nº 02/2010. 
Ação: PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA 
CNPJ do Proponente: 24.365.710/0001-83 
Data da Assinatura: 31/10/2011 
Valor: R$ 184.584,20 
Assinam o instrumento: pelo FNDE, o Sr(a) JOSE CARLOS WANDERLEY 
DIAS FREITAS, Presidente, e pelo UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, o(a) Sr(a). ÂNGELA MARIA PAIVA CRUZ, 
REITOR(A)” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de cooperação nº 
12610/2011. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
148, n. 210, p. 62, 01 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/11/2011&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/07/2011&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/07/2011&jornal=3&pagina=66&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/09/2011&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/09/2011&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/11/2011&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/11/2011&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=240
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467 11 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

17 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 217, p. 56-57, 11 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/11/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019.  

468 14 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

4 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 218, p. 30-31, 14 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/11/2011&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

469 17 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 220, p. 49, 17 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019.  

470 18 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 221, p. 54, 18 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/11/2011&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=304. Acesso em: 
20 set. 2019.  

471 21 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 222, p. 54, 21 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/11/2011&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

472 22 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 223, p. 55, 22 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/11/2011&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/11/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/11/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2011&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/11/2011&jornal=3&pagina=30&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/11/2011&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/11/2011&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/11/2011&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/11/2011&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/11/2011&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/11/2011&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=232
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473 23 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
Aviso de licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
“AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2011 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034024464201181. Objeto: Pregão Eletrônico – 
Contratação de empresa para recebimento, conferência, armazenagem, 
mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, de 10.479.050 
exemplares de livros, formando 419.162 encomendas, e 3.003.800 obras 
em formato digital MEC DAISY (DVD), formando 60.076 encomendas, 
referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2012, na 
forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 224, p. 49-50, 23 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 224, p. 51, 23 nov. 
2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/11/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

474 25 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 

11 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 226, p. 58, 25 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/11/2011&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

475 28 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

20 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 227, p. 56, 28 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/11/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019. 

476 29 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
Retificação 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
“Na Inexigibilidade de Licitação Nº 212/2011 publicada no D.O. de 
28/11/2011, Seção 3 Pág. 57, Onde se lê: Objeto: Aquisição de obras 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 228, p. 49-50, 29 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Retificação. Diário Oficial da 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2011&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/11/2011&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/11/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
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literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE/2012. Leia-se: Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o 
Projeto Trilhas.” 

União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 228, p. 51, 29 nov. 
2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/11/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

477 30 de 
novembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
60012/2011 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60012/2011 - UASG 153103 
Processo nº 23077052785201179. Objeto: Apoio na execução das 
atividades e, inclusive na gestão administrativa e financeira ao Projeto 
Acadêmico intitulado: AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PERIÓDICOS - 
PNBE/2012 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, 
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, combinado com o Art. 1º da lei 
8.958 de 20/12/1994. Justificativa: A FUNPEC é constituída nos termos da 
legislação brasileira e devidamente credenciada junto ao MEC e MCT. 
Declaração de Dispensa em 24/11/2011. JORGE DANTAS DE MELO. Pró-
reitor Adjunto de Planejamento e Coordenação Geral. Ratificação em 
24/11/2011. ANGELA MARIA PAIVA CRUZ. Reitora. Valor Global: R$ 
184.584,20. CNPJ CONTRATADA: 08.469.280/0001-93 FUNDACAO 
NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 229, p. 59, 30 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/11/2011&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Extrato de dispensa de licitação nº 60012/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 229, 
p. 85, 30 nov. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/11/2011&jornal=3&pagina=85&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019.  

478 01 de 
dezembro 
de 2011 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
229/2011 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 229/2011 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034024689201137. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. [...] 
Valor Global: R$ 540.872,10. CNPJ CONTRATADA: 08.623.848/0001-89 
EDITORA A LTEA LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 229/2011. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 148, n. 230, p. 67, 01 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019.  

479 02 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

14 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 231, p. 67, 02 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=284. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2011&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2011&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2011&jornal=3&pagina=59&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2011&jornal=3&pagina=85&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/11/2011&jornal=3&pagina=85&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=284
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=284
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480 05 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 232, p. 49, 05 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/12/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

481 06 de 
dezembro 
de 2011 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
254/2011 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 254/2011 - UASG 
153173  
Nº Processo: 23034024665201188. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. [...] 
Valor Global: R$ 439.033,78. CNPJ CONTRATADA: 08.271.937/0001-03 
MARTINS E DITORA LIVRARIA LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 254/2011. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 148, n. 233, p. 56, 06 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/12/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

482 07 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, 
n. 234, p. 57, 07 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019.  

483 08 de 
dezembro 
de 2011 

Portaria nº 21, de 
7 de dezembro de 
2011 

“PORTARIA Nº 21, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação dos periódicos inscritos para o 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS PARA O PROGRAMA NACIONAL 
BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE PERIÓDICOS 
Art. 2º Os periódicos selecionados, constantes da relação anexa a esta 
Portaria, serão distribuídos às instituições de educação infantil, de ensino 
fundamental e ensino médio da rede pública de ensino. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 21, de 7 de dezembro de 2011. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 148, n. 235, p. 21, 08 dez. 
2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/12/2011&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=128. Acesso em: 
20 set. 2019.  

484 14 de 
dezembro 
de 2011 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
259/2011 
 
 
 
 
Extrato de 
contrato nº 
114/2011 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 259/2011 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034024618201134. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. [...] 
Valor Global: R$ 652.146,08. CNPJ CONTRATADA: 60.579.703/0001-48 
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.” 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2011 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034035064201109. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 259/2011. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 148, n. 239, p. 74, 14 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2011&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 114/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 239, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2011&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2011&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/12/2011&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=128
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2011&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2011&jornal=3&pagina=74&totalArquivos=296
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INEXIGIBILIDADE Nº 226/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
06991538000191. Contratado: EDITORA GLOBO LIVROS LTDA. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2012. [...] Valor Total: R$910.527,32.” 

p. 76, 14 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2011&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

485 15 de 
dezembro 
de 2011 

Extrato de 
contrato nº 
119/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2011 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034024622201101. 
INEXIGIBILIDADE Nº 202/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
61101671000133. Contratado: COMPANHIA EDITORA NACIONAL - 
Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE/2012. [...] Valor Total: R$309.870,78.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 119/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 240, 
p. 83, 15 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/12/2011&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=368. Acesso em: 
20 set. 2019.  

486 16 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

10 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 241, p. 68-
69, 16 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/12/2011&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=416. Acesso em: 
20 set. 2019.  

487 19 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

13 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 242, p. 60-
61, 19 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/12/2011&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

488 20 de 
dezembro 
de 2011 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
261/2011 
 
 
 
 
 
Extratos de 
contratos 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 261/2011 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034035932201142. Objeto: Aquisição de obras literárias 
para atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. [...] 
Valor Global: R$ 213.711,33. CNPJ CONTRATADA: 02.868.441/0001-35 
EDITORA T ERCEIRO NOME LTDA.” 
 
 
 
13 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 261/2011. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 148, n. 243, p. 47, 20 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/12/2011&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 243, p. 49, 
20 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/12/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2011&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2011&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2011&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=368
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/12/2011&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=368
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2011&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=416
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2011&jornal=3&pagina=68&totalArquivos=416
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2011&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2011&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2011&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2011&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2011&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=220
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489 21 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

24 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 244, p. 69-
70, 21 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2011&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=260. Acesso em: 
20 set. 2019.  

490 22 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

25 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 245, p. 57-
58, 22 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019.  

491 23 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 246, p. 122, 
23 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/12/2011&jornal=3&pagina=122&totalArquivos=460. Acesso em: 
20 set. 2019.  

492 26 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 247, p. 67-
68, 26 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

493 27 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 248, p. 90, 
27 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/12/2011&jornal=3&pagina=90&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

494 28 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 249, p. 78, 
28 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/12/2011&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=268. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2011&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2011&jornal=3&pagina=69&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2011&jornal=3&pagina=122&totalArquivos=460
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2011&jornal=3&pagina=122&totalArquivos=460
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2011&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2011&jornal=3&pagina=90&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2011&jornal=3&pagina=90&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2011&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2011&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=268


347 

 

Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

495 29 de 
dezembro 
de 2011 

Edital de 
convocação nº 
8/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
contrato nº 
134/2011 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 8/2011 – CGPLI PARA INSCRIÇÃO E 
SELEÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA E DE REFERÊNCIA PARA O 
PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 2013 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, em cooperação com a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), faz saber aos editores que 
se encontra aberto o processo de inscrição e seleção de obras de literatura 
para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio das 
escolas públicas que integram os sistemas de educação federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal. 
1. DO OBJETO 
1.1. Este edital tem por objeto a convocação de editores para o processo 
de inscrição e seleção de obras de literatura destinadas aos alunos do 
ensino fundamental - anos finais e do ensino médio matriculados nas 
escolas públicas que integram os sistemas de educação federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, no âmbito do PNBE. 
2. DOS PRAZOS 
2.1. As etapas de cadastramento de editores, pré-inscrição e inscrição das 
obras serão realizadas nos seguintes períodos:  
2.1.1. Cadastramento de Editores e Pré-inscrição das Obras Do dia 
29/12/2011 até as 18h do dia 14/02/2012  
2.1.2. Inscrição/entrega das Obras e da Documentação 
De 27/02/2012 a 02/03/2012, no período das 8:30 às 16:30. 
3. O referido Edital encontra-se disponível em versão integral no portal 
www.fnde.gov.br. 
JOSÉ CARLOS WANDERELEY DIAS DE FREITAS 
Presidente do FNDE” 
 
 
“EXTRATO DE CONTRATO Nº 134/2011 UASG 153173 
Nº Processo: 23034024464201181. 
PREGÃO SISPP Nº 63/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05736187000100. Contratado: PREMIER DISTRIBUIDORA DE - 
PUBLICACOES LTDA. Objeto: Contratação de empresa para recebimento, 
conferência, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e postagem 
na ECT, de 10.479.050 exemplares de livros, formando 419.162 
encomendas, e 3.003.800 obras em formato digital MEC DAISY(DVD), 
formando 60.076 encomendas, referentes ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2012. [...] Valor Total: R$3.680.270,00.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação nº 8/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 250, 
p. 57, 29 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 134/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 250, 
p. 57, 29 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

496 30 de 
dezembro 
de 2011 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 148, n. 251, p. 78, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2011&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=296
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30 dez. 2011. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/12/2011&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=384. Acesso em: 
20 set. 2019.  

497 02 de 
janeiro de 

2012 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 1, p. 67, 02 
jan. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/01/2012&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

498 04 de 
janeiro de 

2012 

Extrato de 
contrato nº 
266/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 266/2011 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034035932201142. INEXIGIBILIDADE Nº 261/2011 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 02868441000135. Contratado: EDITORA 
TERCEIRO NOME LTDA. Objeto: Aquisição de obras literárias para atender 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. [...] Valor Total: 
R$213.711,33.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 266/2011. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 3, p. 
48, 04 jan. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/01/2012&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

499 09 de 
janeiro de 

2012 

Portaria nº 279, de 
5 de setembro de 
2011 

“PORTARIA Nº 279, DE 5 DE SETEMBRO DE 2011 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República 
signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo 
artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da 
Constituição da República; 
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b, e no artigo 7º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando os fatos constantes no Procedimento Administrativo nº 
1.23.003.000055/2011-09, instaurado para investigar a suposta 
malversação de recursos públicos por parte da Diretoria Regional da ECT 
no Pará, ao terceirizar (por meio dos contratos 118/2003, 082/2004, 
104/2003, 092/2004, 098/1998 e 009/2004) a prestação de serviços 
relacionados ao contrato principal, celebrado entre FNDE e ECT, que tem 
como objeto a prestação de serviços de transporte e de distribuição dos 
livros escolares relativos ao PNLD e ao PNBE; 
d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, §4º da Resolução 
nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em 
vista a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do 
prazo permitido pelo artigo 2º , §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da Resolução nº 87/2010 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 

BRASIL. Ministério Público da União. Ministério Público Federal. 
Portaria nº 279, de 5 de setembro de 2011. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 149, n. 6, p. 102, 09 jan. 2012. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/01/2012&jornal=1&pagina=102&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2011&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2011&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2012&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2012&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2012&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/01/2012&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2012&jornal=1&pagina=102&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2012&jornal=1&pagina=102&totalArquivos=112
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1.23.003.000055/2011-09, a partir do procedimento administrativo de 
mesmo número, para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo 
que determina-se: 
1 - Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a 
acompanha como inquérito civil;  
2 - Expeça-se ofício à Administração Central da ECT, requisitando 
informações individualizadas, para cada servidor mencionado às fls. 118, 
119, 123, 124 e 220 como "responsável": (a) quais deles exerciam cargo de 
chefia, e desde quando até quando; (b) se persistem até hoje como 
empregados da ECT; (c) em caso negativo, quando saíram e a que título foi 
a saída (justa causa, a pedido, ou outra); (d) CPF de cada um deles; 
3 - Consulte-se o ASSPA, para descobrir a composição societária e os 
sócios com poderes de gestão referentes às empresas envolvidas 
REFLEXO TRANSPORTES FLUVIAL E RODOVIÁRIO, HENVIL 
TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTADORA SILVA & LINS LTDA. - ME 
(localizar CNPJ’s ao longo do PA);  
4 - Disponibilize-se na rede cópia escaneada e editável das páginas 06 a 
23 e 211 a 220; 
5 - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta 
instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e 
II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 
nos artigos 5º, inciso VI, 6º e 16, §1º , da Resolução nº 87/2010 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 
6 - Por fim, após as respostas, retornem-me conclusos os autos para 
análise. 
BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW” 

500 19 de 
janeiro de 

2012 

Extrato de 
contrato nº 
3270/2011 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 3270/2011 - UASG 153103 
Nº Processo: 23077052785201179. 
DISPENSA Nº 60012/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado: 08469280000193. 
Contratado: FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE -PESQUISA E 
CULTURA. Objeto: Obter apoio na execução das atividades, inclusive na 
gestão administrativa e financeira da contratada, para execução do projeto 
acadêmico de extensão sob o título "Avaliação e Seleção de Periódicos - 
PNBE 2012". [...] Valor Total: R$184.584,20.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Extrato de contrato nº 3270/2011. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 14, p. 54, 19 
jan. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/01/2012&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

501 31 de 
janeiro de 

2012 

Extrato de 
contrato nº 5/2012 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2012 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034024618201134. 
INEXIGIBILIDADE Nº 259/2011 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
60579703000148. Contratado: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Objeto: 
Aquisição de obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE/2012. [...] Valor Total: R$652.146,08.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 5/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 22, p. 
34, 31 jan. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/01/2012&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/01/2012&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/01/2012&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/01/2012&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/01/2012&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=184
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502 17 de 
fevereiro de 

2012 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

4 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Periódicos 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, 
n. 35, p. 76, 17 fev. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/02/2012&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=304. Acesso em: 
20 set. 2019.  

503 22 de 
fevereiro de 

2012 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Periódicos 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, 
n. 36, p. 38, 22 fev. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/02/2012&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=140. Acesso em: 
20 set. 2019.  

504 29 de 
fevereiro de 

2012 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
13/2012 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2012 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034035892201139. Objeto: Aquisição de Periódicos para 
atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE PERIÓDICOS 
2012. [...] Justificativa: Aquisição de livros para atender as bibliotecas das 
Escolas públicas. [...] Valor Global: R$ 3.181.944,48. CNPJ CONTRATADA: 
05.197.970/0001-42 INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 13/2012. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 149, n. 41, p. 34, 29 fev. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/02/2012&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019.  

505 08 de março 
de 2012 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
15/2012 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2012 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034035893201183. Objeto: Aquisição de periódicos para 
atender o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE/2012. [...] Valor 
Global: R$ 5.442.721,20. CNPJ CONTRATADA: 04.735.670/0001-07 
EDITORA CONFIANCA LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 15/2012. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 149, n. 47, p. 37, 08 mar. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/03/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

506 11 de maio 
de 2012 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Periódicos 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 91, p. 35, 11 
maio 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/05/2012&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

507 17 de maio 
de 2012 

Extrato de 
contrato nº 
41/2012 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2012 UASG 153173 
Nº Processo: 23034035889201115. 
INEXIGIBILIDADE Nº 7/2012 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03260675000168. Contratado: ARAGUAIA INDUSTRIA GRAFICA E -
EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de periódicos para atender o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE PERIÓDICOS 2012. [...] Valor Total: 
R$3.521.915,52.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 41/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 95, p. 
37, 17 maio 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/05/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/02/2012&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/02/2012&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2012&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2012&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/02/2012&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/02/2012&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/03/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/03/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2012&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2012&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/05/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/05/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=212
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508 18 de maio 
de 2012 

Extrato de 
contrato nº 
43/2012 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2012 UASG 153173 
Nº Processo: 23034035892201139. 
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2012 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05197970000142. Contratado: INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH - Objeto: 
Aquisição de periódicos para atender o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola PNBE PERIÓDICOS 2012. [...] Valor Total: R$3.181.944,48.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 43/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 96, p. 
39, 18 maio 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/05/2012&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

509 24 de maio 
de 2012 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Periódicos 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 100, p. 38, 
24 maio 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/05/2012&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

510 25 de maio 
de 2012 

Edital de 
convocação nº 
1/2012 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2012 - CGPLI 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE OBRAS DE REFERÊNCIA PARA O 
PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE TEMÁTICO 
2013 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, faz saber aos editores 
que se encontra aberto o processo de inscrição e seleção de obras de 
referência para estudantes e professores registrados nos anos finais do 
ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas federais e redes 
de ensino estadual, municipal e do Distrito Federal. 
1. DO OBJETO 
1.1. Este edital tem por objeto a convocação de editores para o processo 
de inscrição e seleção de obras de referência, elaboradas com base no 
reconhecimento e na valorização da diversidade humana, considerando 
diferentes temáticas e as especificidades de populações que compõem a 
sociedade brasileira, no âmbito do PNBE. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação nº 1/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 1010, 
p. 37, 25 maio 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/05/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

511 05 de julho 
de 2012 

Portaria nº 867, de 
4 de julho de 2012 

“PORTARIA Nº 867, DE 4 DE JULHO DE 2012 
Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do 
Pacto e define suas diretrizes gerais. [...] 
Art. 8º O eixo materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais 
caracteriza-se pela disponibilização pelo MEC, para as escolas 
participantes, de: 
I - livros didáticos de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, e respectivos 
manuais do professor, a serem distribuídos pelo Programa Nacional do 
Livro Didático - PNLD; 
II - obras pedagógicas complementares aos livros didáticos distribuídos 
pelo Programa Nacional do Livro Didático - Obras Complementares; 
III - jogos pedagógicos para apoio à alfabetização; 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 867, de 4 de julho 
de 2012. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 149, 
n. 129, p. 22-23, 05 jul. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/07/2012&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=140. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2012&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2012&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/05/2012&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/05/2012&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2012&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/07/2012&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/07/2012&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=140
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IV - obras de referência, de literatura e de pesquisa distribuídas pelo 
Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE; 
V - obras de apoio pedagógico aos professores, distribuídas por meio do 
PNBE; [...]” 

512 06 de 
setembro de 

2012 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
30/2012 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 30/2012 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072029083201212. Objeto: Contratação da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP com a finalidade de dar apoio ao 
Projeto "Avaliação e Seleção de Obras de literatura: Composição de 
acervos para escolas públicas que atendem anos/séries finais do ensino 
fundamental e ensino médio - PNBE 2013", relativo ao Termo de 
Cooperação nº 16187, celebrado entre a UFMG e o Ministério da 
Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. [...] Valor 
Global: R$ 1.322.084,28. CNPJ CONTRATADA: 18.720.938/0001-41 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de dispensa de licitação 
nº 30/2012. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
149, n. 174, p. 79, 06 set. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/09/2012&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

513 10 de 
setembro de 

2012 

Extrato de 
contrato nº 
20/2012 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2012 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072029083201212. 
DISPENSA Nº 30/2012 Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado: 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA. Objeto: Apoio ao 
Projeto Avaliação e seleção de obras de literatura: composição de acervos 
para escolas públicas que atendem anos/series finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio-PNBE 2013. [...] Valor Total: 
R$1.322.084,28.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de contrato nº 20/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 175, 
p. 62, 10 set. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/09/2012&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

514 15 de 
outubro de 

2012 

Edital de 
convocação nº 
3/2012 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2012 
O Ministério da Educação, por intermédio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), faz saber às instituições nacionais 
e internacionais interessadas que está aberto o processo de formação de 
parcerias para estruturação e operação de serviço público e gratuito de 
disponibilização de materiais digitais a usuários da educação nacional. 
1. DO OBJETO 
1.1. Este edital tem por objeto a constituição de acordos de cooperação 
entre o FNDE e instituições interessadas para a estruturação e a operação 
de serviço virtual para disponibilização de obras digitais e outros conteúdos 
educacionais digitais para professores, estudantes e outros usuários da 
rede pública de ensino brasileira, com ênfase nos títulos do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE) e outras ações governamentais na área de material escolar, 
por meio de tecnologia que assegure o atendimento em escala nacional e 
proteja os direitos autorais digitais e a propriedade intelectual dos acervos. 
2. DOS PRAZOS 
2.1. A apresentação das propostas pelas instituições interessadas poderá 
ocorrer do dia 15/10/1012 até as 18h do dia 15/10/2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação nº 3/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 199, 
p. 41, 15 out. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/10/2012&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/09/2012&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/09/2012&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2012&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2012&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2012&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2012&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=208
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JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS 
Presidente do FNDE” 

515 16 de 
outubro de 

2012 

Aviso de licitação “AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2012 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034019601201246. Objeto: Pregão Eletrônico – 
Contratação de empresa para recebimento, armazenagem, mixagem, 
embalagem, paletização e postagem na ECT, de aproximadamente 
41.279.130 exemplares, divididos em três itens, sendo: ITEM I - 17.359.950 
exemplares de livros, formando 578.665 encomendas, referentes ao 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2013 - Obras 
Complementares. ITEM II - 10.737.300 exemplares de livros, formando 
429.492 encomendas, referentes ao Programa Nacional do Livro Didático 
PNLD Alfabetização na Idade Certa 2013. ITEM III 10.757.040 exemplares 
de livros e periódicos, formando 293.628 encomendas, e 2.424.840 obras 
em formato digital MECDaisy (DVD), formando 80.828 encomendas, 
referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2013, de 
acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 
constantes no Edital e seus respectivos Anexos. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 200, p. 46, 16 out. 
2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/10/2012&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

516 23 de 
outubro de 

2012 

Aviso de 
suspensão 

“AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO Nº 59/2012 
Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O.U 
em 16/10/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação de empresa para 
recebimento, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e 
postagem na ECT, de aproximadamente 41.279.130 exemplares, divididos 
em três itens, sendo: ITEM I - 17.359.950 exemplares de livros, formando 
578.665 encomendas, referentes ao Programa Nacional do Livro Didático - 
PNLD 2013 - Obras Complementares. ITEM II - 10.737.300 exemplares de 
livros, formando 429.492 encomendas, referentes ao Programa Nacional do 
Livro Didático PNLD Alfabetização na Idade Certa 2013. ITEM III 
10.757.040 exemplares de livros e periódicos, formando 293.628 
encomendas, e 2.424.840 obras em formato digital MECDaisy (DVD), 
formando 80.828 encomendas, referentes ao Programa Nacional Biblioteca 
da Escola - PNBE 2013, de acordo com as especificações, quantidades 
estimadas e condições constantes no Edital e seus respectivos Anexos. 
ALISSON RAFAEL RODRIGUES ALVES 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de suspensão. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 205, p. 35, 
23 out. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/10/2012&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

517 24 de 
outubro de 

2012 

Aviso de 
reabertura de 
prazo 

“AVISO DE REABERTURA DE PRAZO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2012 
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 
23034019601201246. publicada no D.O.U de 16/10/2012 . Objeto: Pregão 
Eletrônico - Contratação de empresa para recebimento, armazenagem, 
mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, de 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de reabertura de prazo. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 206, 
p. 60, 24 out. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/10/2012&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/10/2012&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/10/2012&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/10/2012&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/10/2012&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/10/2012&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/10/2012&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=232
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aproximadamente 41.279.130 exemplares, divididos em três itens, sendo: 
ITEM I - 17.359.950 exemplares de livros, formando 578.665 encomendas, 
referentes ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2013 - Obras 
Complementares. ITEM II - 10.737.300 exemplares de livros, formando 
429.492 encomendas, referentes ao Programa Nacional do Livro Didático 
PNLD Alfabetização na Idade Certa 2013. ITEM III 10.757.040 exemplares 
de livros e periódicos, formando 293.628 encomendas, e 2.424.840 obras 
em formato digital MECDaisy (DVD), formando 80.828 encomendas, 
referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2013, de 
acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 
constantes no Edital e seus respectivos Anexos. Novo Edital: 24/10/2012 
das 08h30 às 12h00 e d14h00 às 17h30. Endereço: Setor Bancário Sul 
Quadra 2 Edifício Fnde Asa Sul - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a 
partir de 24/10/2012 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura 
das Propostas: 06/11/2012, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 
ANDRE LUSTOSA AVILA 
Pregoeiro” 

518 29 de 
outubro de 

2012 

Portaria nº 27, de 
25 de outubro de 
2012 

“PORTARIA Nº 27, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE, conforme EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA NO 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA 
NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 2013. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas federais e das redes de ensino 
municipais, estaduais e do Distrito Federal que ofereçam os anos finais do 
ensino fundamental e o ensino médio.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 27, de 25 de outubro de 2012. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 149, n. 209, p. 17-19, 29 out. 
2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/10/2012&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019.  

519 16 de 
novembro 
de 2012 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
71/2012 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2012 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072038211201219. Objeto: Contratação da Fundep para 
dar apoio ao projeto: "Avaliação e seleção de obras de apoio pedagógico 
destinadas a docentes para atender ao Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE do professor 2013". Coordenadora: Maria Zélia Versiani 
Machado. [...] Valor Global: R$ 1.731.249,96. CNPJ CONTRATADA: 
18.720.938/0001-41. FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Extrato de dispensa de licitação nº 71/2012. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 221, p. 131, 
16 nov. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/11/2012&jornal=3&pagina=131&totalArquivos=312. Acesso em: 
20 set. 2019.  

520 06 de 
dezembro 
de 2012 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Periódicos 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, 
n. 235, p. 70, 06 dez. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/10/2012&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/10/2012&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/11/2012&jornal=3&pagina=131&totalArquivos=312
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/11/2012&jornal=3&pagina=131&totalArquivos=312
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2012&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=288
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/12/2012&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019.  

521 12 de 
dezembro 
de 2012 

Edital nº 4/2012 “EDITAL Nº 4/2012 - CGPLI 
PROCESSO SELETIVO DE OBRAS DE LITERATURA PARA O 
PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE 2014 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica - SEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, em cooperação com a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), faz saber aos editores que 
se encontra aberto o processo de inscrição e seleção de obras de literatura 
destinadas às escolas públicas que ofereçam os anos iniciais do ensino 
fundamental, a educação de jovens e adultos nas etapas fundamental e 
médio, e a educação infantil nas etapas creches e pré-escolas. 
1. Do Objeto 
1.1. Este Edital tem por objeto a convocação de editores para o processo 
de inscrição e seleção de obras de literatura destinadas aos alunos da 
educação infantil nas etapas creche e pré-escola, dos anos iniciais do 
ensino fundamental e da educação de jovens e adultos nas etapas 
fundamental e médio, registrados nas escolas públicas que integram os 
sistemas de educação federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no 
âmbito do PNBE. 
2. Dos Prazos 
2.1. As etapas de cadastramento de editores, a pré-inscrição e inscrição 
das obras serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1.1. Cadastramento de editores e Pré-inscrição das Obras 
Do dia 12/12/2012 até as 18:00 do dia 13/02/2013. 
2.1.2. Inscrição/entrega das Obras e da Documentação 
Do dia 25/02/2013 ao dia 28/02/2013 no período de 8:30 às 16:30 horas. 
3. O referido Edital encontra-se disponível em versão integral no portal 
www.fnde.gov.br. 
JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital nº 4/2012. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 239, p. 64, 12 dez. 
2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/12/2012&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

522 14 de 
dezembro 
de 2012 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
231/2012 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 231/2012 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034019737201256. Objeto: Aquisição da Revista de 
História da Biblioteca Nacional para atendimento ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE Periódicos 2013. [...] Valor Global: R$ 
4.136.328,00. CNPJ CONTRATADA: 29.415.676/0001-28. SOCIEDADE 
DE AMIGOS DA BIBLIOTECA NACIONAL.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 231/2012. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 149, n. 241, p. 76, 14 dez. 2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/12/2012&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=304. Acesso em: 
20 set. 2019.  

523 18 de 
dezembro 
de 2012 

Extrato de 
contrato nº 
200/2012 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2012 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034026553201242. 
PREGÃO SISPP Nº 59/2012 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 200/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 243, 
p. 53, 18 dez. 2012. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/12/2012&jornal=3&pagina=70&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2012&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2012&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2012&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2012&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=304
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37054244000167. Contratado: ARCOLL COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA- EPP. Objeto: Contratação de empresa para recebimento, 
armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, de 
aproximadamente 41.279.130 exemplares, na forma e condições 
estabelecidas no contrato e no edital e seus anexos, divididos em três itens, 
sendo: Item II - 10.737.300 exemplares de livros, referentes ao PNLD 
Alfabetização na Idade Certa 2013 e Item III - 10.757.040 exemplares de 
livros e periódicos, referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE 2013. [...] Valor Total: R$5.877.925,36.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2012&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

524 21 de 
dezembro 
de 2012 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
Fica alterado o Anexo IV, subitens 2.1.16, 2.1.33 e 4.1, do Edital de 
Convocação 04/2012 - CGPLI para o Processo de Inscrição e Seleção de 
Obras de Literatura para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 
2014, cujo extrato foi publicado no D.O.U. de 12/12/2012, Seção 3, página 
64, com versão consolidada disponível no portal www.fnde.gov.br. 
JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 149, n. 246, p. 83, 21 dez. 
2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/12/2012&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

525 11 de 
janeiro de 

2013 

Extrato de 
contrato nº 
21/2012 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2012 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072038211201219. DISPENSA Nº 71/2012 Contratante: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 
18720938000141. Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA. Objeto: Contratação da Fundep para dar apoio ao projeto: 
Avaliação e seleção de obras de apoio pedagógico destinadas a docentes 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do 
professor 2013. Coordenadora: Maria Zélia Versiani Machado. [...] Valor 
Total: R$1.731.249,96.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de contrato nº 21/2012. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 8, p. 
78, 11 jan. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/01/2013&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

526 04 de 
fevereiro de 

2013 

Portaria nº 86, de 
1º de fevereiro de 
2013 

“PORTARIA Nº 86, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013 
Institui o Programa Nacional de Educação do Campo - PRONACAMPO, e 
define suas diretrizes gerais. [...] 
Art. 5º O eixo Gestão e Práticas Pedagógicas compreende as seguintes 
ações: 
I - disponibilização às escolas públicas do campo de materiais didáticos e 
pedagógicos que atendam às especificidades formativas das populações 
do campo e quilombolas, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático 
- PNLD, e de materiais complementares no âmbito do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE; [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 86, de 1º de 
fevereiro de 2013. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
ano 150, n. 24, p. 28, 04 fev. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/02/2013&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=120. Acesso em: 
20 set. 2019.  

527 15 de 
fevereiro de 

2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 31, p. 36, 15 fev. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/02/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2012&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2012&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2012&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2012&jornal=3&pagina=83&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2013&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/01/2013&jornal=3&pagina=78&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/02/2013&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/02/2013&jornal=1&pagina=28&totalArquivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/02/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/02/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=176
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528 18 de 
fevereiro de 

2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 32, p. 53, 18 fev. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/02/2013&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

529 19 de 
fevereiro de 

2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 33, p. 40, 19 fev. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/02/2013&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

530 22 de 
fevereiro de 

2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 36, p. 31, 22 fev. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/02/2013&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

531 25 de 
fevereiro de 

2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 37, p. 45, 25 fev. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/02/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

532 28 de 
fevereiro de 

2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

12 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 40, p. 41-42, 28 fev. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/02/2013&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=272. Acesso em: 
20 set. 2019.  

533 01 de março 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

25 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 41, p. 37-38, 01 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/03/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=268. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/02/2013&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/02/2013&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/02/2013&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/02/2013&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2013&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2013&jornal=3&pagina=31&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/02/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/02/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/02/2013&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/02/2013&jornal=3&pagina=41&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/03/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/03/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=268
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

534 05 de março 
de 2013 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
70/2013 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 70/2013 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034024006201222. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
destinadas aos alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino 
médio das escolas públicas brasileiras, no âmbito do PNBE 2013. [...] Valor 
Global: R$ 336.772,27. CNPJ CONTRATADA: 08.108.543/0001-39 TEXTO 
EDITORES LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 70/2013. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 150, n. 43, p. 49, 05 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/03/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

535 14 de março 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

16 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 50, p. 37-38, 14 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/03/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

536 15 de março 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 51, p. 35, 15 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/03/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

537 20 de março 
de 2013 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
89/2013 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 89/2013 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034023991201259. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
para o PNBE 2013. [...] Valor Global: R$ 224.099,23. CNPJ CONTRATADA: 
08.873.282/0002-24 NBL EDITORA LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 89/2013. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 150, n. 54, p. 39, 20 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/03/2013&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

538 21 de março 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

12 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 55, p. 45-46, 21 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/03/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=196. Acesso em: 
20 set. 2019.  

539 22 de março 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 56, p. 35, 22 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/03/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/03/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/03/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/03/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/03/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/03/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/03/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/03/2013&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/03/2013&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/03/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/03/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=196
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/03/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/03/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=204
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publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

540 26 de março 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

3 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 58, p. 38, 26 mar. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/03/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

541 01 de abril 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

2 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 61, p. 34, 01 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/04/2013&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

542 02 de abril 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

15 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 62, p. 43-44, 02 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

543 03 de abril 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

3 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 63, p. 55, 03 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/04/2013&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=320. Acesso em: 
20 set. 2019.  

544 10 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 
 
 
 
 
 
 
 
Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

7 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 68, p. 47-48, 
10 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/04/2013&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 68, p. 48, 10 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/03/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/03/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2013&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2013&jornal=3&pagina=34&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2013&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2013&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/04/2013&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/04/2013&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/04/2013&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=256
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publicação 
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publicação 
Assunto Referência 

/04/2013&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

545 11 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 
 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 69, p. 43, 11 
abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

546 12 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

15 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 70, p. 61, 12 
abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/04/2013&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

547 16 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

16 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 72, p. 38-39, 
16 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/04/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

548 18 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

23 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 74, p. 38-39, 
18 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/04/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

549 19 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 76, p. 76, 19 
abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/04/2013&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=272. Acesso em: 
20 set. 2019.  

550 22 de abril 
de 2013 

Extrato de 
contrato nº 
98/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2013 - UASG 153173 
Processo nº 23034023941201271. INEXIGIBILIDADE Nº 61/2013 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 21543798000198. Contratado: EDITORA 
MIGUILIM LTDA – ME. Objeto: Aquisição de obras de literatura para o 
PNBE 2013. [...] Valor Total: R$433.361,03.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 98/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 76, p. 
35, 23 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/04/2013&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2013&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/04/2013&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/04/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/04/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/04/2013&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/04/2013&jornal=3&pagina=76&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/04/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=204
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/04/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019.  

551 23 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 
 

17 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 77, p. 36-37, 
24 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/04/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=204. Acesso em: 
20 set. 2019. 

552 24 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 78, p. 39, 24 
abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/04/2013&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

553 26 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 80, p. 35-36, 
26 abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/04/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

554 30 de abril 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 82, p. 43, 30 
abr. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

555 02 de maio 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 83, p. 42-43, 
02 maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/05/2013&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

556 03 de maio 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 84, p. 79, 03 
maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/04/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/04/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/04/2013&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2013&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2013&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/04/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/04/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/05/2013&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/05/2013&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/05/2013&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=296
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/05/2013&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

557 06 de maio 
de 2013 

Extrato de 
contrato nº 
157/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2013 UASG 153173  
Nº Processo: 23034024087201261. INEXIGIBILIDADE Nº 148/2013 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 51165736000150. Contratado: 
BERLENDIS EDITORES LTDA – EPP. Objeto: Aquisição de obras de 
literatura para o PNBE 2013. [...] Valor Total: R$2.021.156,84.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 157/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 85, p. 
38, 06 maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/05/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

558 08 de maio 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

8 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2013. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 87, p. 48-49, 
08 maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/05/2013&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

559 09 de maio 
de 2013 

Extrato de 
contrato nº 
168/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2013 UASG 153173 
Nº Processo: 23034024001201208. 
INEXIGIBILIDADE Nº 151/2013 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
10728613000101. Contratado: UNIVERSO LIVROS EDITORA LTDA – ME. 
Objeto: Aquisição de obras de literatura para o PNBE 2013. [...] Valor Total: 
R$553.808,60.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 168/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 88, p. 
43, 09 maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/05/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

560 15 de maio 
de 2013 

Extrato de 
contrato nº 
173/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 173/2013 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034024005201288. INEXIGIBILIDADE Nº 152/2013 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 07680904000154. Contratado: 
UNIVERSO DOS LIVROS EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de obras de 
literatura para o PNBE 2013. [...] Valor Total: R$237.518,52.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 173/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 92, p. 
40, 15 maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/05/2013&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

561 22 de maio 
de 2013 

Extrato de 
contrato nº 
177/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 177/2013 UASG 153173 
Nº Processo: 23034024026201201. 
INEXIGIBILIDADE Nº 36/2013 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
05764236000118. Contratado: EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. 
Objeto: Aquisição de obras de literatura para o PNBE 2013. [...] Valor Total: 
R$215.662,26.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 177/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 97, p. 
49, 22 maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/05/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

562 24 de maio 
de 2013 

Extrato de 
contrato nº 
182/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 182/2013 UASG 153173 
Nº Processo: 23034024055201265. 
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2013 Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
09177846000176. Contratado: CUBZAC EDITORA E DISTRIBUIDORA -

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 182/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 99, p. 
37, 24 maio 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/05/2013&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/05/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/05/2013&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2013&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2013&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/05/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/05/2013&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/05/2013&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/05/2013&jornal=3&pagina=40&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/05/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/05/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/05/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=212
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LTDA. Objeto: Aquisição de obras de literatura para o PNBE 2013. [...] Valor 
Total: R$117.649,20.” 

/05/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

563 22 de 
agosto de 

2013 

Portaria nº 42, de 
21 de agosto de 
2013 

“PORTARIA Nº 42, DE 21 DE AGOSTO DE 2013 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação das obras de apoio pedagógico de 
natureza teórico-metodológica realizada conforme Edital de Convocação 
para Inscrição no Processo de Avaliação e Seleção de Obras de Apoio 
Pedagógico para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE DO 
PROFESSOR 2013. 
Art. 2º As obras selecionadas constantes do Anexo serão distribuídas às 
instituições de educação infantil, às escolas públicas de ensino fundamental 
e de ensino médio, nas modalidades regular e de educação de jovens e 
adultos, das redes municipal, estadual, federal e do Distrito Federal. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROMEU WELITON CAPUTO” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 42, de 21 de agosto de 2013. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 150, n. 162, p. 16-17, 22 ago. 2013. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/08/2013&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=140. Acesso em: 
20 set. 2019.  

564 30 de 
setembro de 

2013 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
66/2013 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2013 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072003327201318. Objeto: Contratação da FUNDEP para 
dar apoio ao projeto " Avaliação e Seleção de Obras de Literatura: Acervos 
para Escolas Públicas que Atendem Educação Infantil, Anos Iniciais e 
Educação de Jovens e Aduldos - PNBE 2014". Cooredenadora: Maria Zélia 
Versiani Machado. [...] Valor Global: R$ 971.265,41. CNPJ CONTRATADA: 
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Extrato de dispensa de licitação nº 66/2013. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 189, p. 75, 
30 set. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/09/2013&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

565 10 de 
outubro de 

2013 

Edital 191/2013 “Edital 191/2013 Contratante: OEI/BRA/09/004 Contratado: Victor Antonio 
Venquiaruti CPF: 007.368.400-79 Objeto: Consultoria especializada para 
desenvolvimento de estudos sobre o processo de avaliação das obras de 
referência inscritas no PNBE Temático 2012/2013, incluindo a proposição 
de requisitos básicos para a criação/adequação de módulo específico do 
PNBE Temático, no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do 
Ministério da Educação (SIMEC), além da indicação de sugestões para o 
aprimoramento e qualificação do módulo e, a delimitação de sua interface 
e contribuições com o PDE. Vigência: 04/09/2013 á 04/06/2014. 
Remuneração: R$ 83.500,00 (Oitenta e três mil e quinhentos reais) no 
período total do contrato. Data de Assinatura: 04/09/2013” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital 191/2013. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 197, p. 54, 10 out. 
2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/10/2013&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

566 28 de 
outubro de 

2013 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 46/2013 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034005705201354. Objeto: Pregão Eletrônico – 
Contratação de empresa para recebimento, armazenagem, mixagem, 
embalagem, paletização e postagem na ECT dos livros referentes ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE DO PROFESSOR 2013 e 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE TEMÁTICO 2013. Total 
de Itens Licitados: 00002 . Edital: 29/10/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h 
às 17h00 . Endereço: Setor Bancário Sul Quadra 2 Edifício Fnde BRASILIA 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 209, p. 45, 28 out. 
2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/10/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/05/2013&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2013&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2013&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2013&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2013&jornal=3&pagina=75&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/10/2013&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/10/2013&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/10/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/10/2013&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=192
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- DF. Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2013 às 08h00 no site 
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/11/2013 às 10h00 site 
www.comprasnet.gov. br.” 

567 30 de 
outubro de 

2013 

Extrato de 
contrato nº 3/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2013 - UASG 153285 
Processo nº 23072003327201318. DISPENSA Nº 66/2013. Contratante: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 
18720938000141. Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA. Objeto: Contratação da FUNDEP para dar apoio ao projeto: 
Avaliação e Seleção de Obras de Literatura: Acervos para Escolas Públicas 
que Atendem Educação Infantil, Anos Iniciais e Educação de Jovens e 
Adultos - PNBE 2014. Coordenadora: Maria Zélia Versiani Machado. [...] 
Valor Total: R$971.265,41.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Extrato de contrato nº 3/2013. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 211, p. 122, 30 out. 2013. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/10/2013&jornal=3&pagina=122&totalArquivos=320. Acesso em: 
20 set. 2019.  

568 07 de 
novembro 
de 2013 

Portaria nº 59, de 
6 de novembro de 
2013 

“PORTARIA Nº 59, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2013 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições, 
resolve: 
Art. 1º Divulgar o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE, conforme EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE OBRAS DE 
LITERATURA PARA O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA 
ESCOLA PNBE 2014. 
Art. 2º As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas que ofereçam os anos iniciais do 
ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, nas etapas 
fundamental e médio, e a educação infantil nas etapas creche e pré-escola. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROMEU WELITON CAPUTO” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 59, de 6 de novembro de 2013. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 150, n. 217, p. 14-16, 07 nov. 
2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/11/2013&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019.  

569 02 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Periódicos 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 233, p. 58, 02 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/12/2013&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=312. Acesso em: 
20 set. 2019.  

570 03 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

4 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 124, p. 55, 03 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/12/2013&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=268. Acesso em: 
20 set. 2019.  

571 05 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/10/2013&jornal=3&pagina=122&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/10/2013&jornal=3&pagina=122&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/11/2013&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/11/2013&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2013&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=312
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2013&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=312
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2013&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2013&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=268
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n. 236, p. 56, 05 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/12/2013&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=272. Acesso em: 
20 set. 2019.  

572 18 de 
dezembro 
de 2013 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
226/2013 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 226/2013 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034014736201304. Objeto: Aquisição de obras de apoio 
pedagógico para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE do 
Professor 2013. [...] Valor Global: R$ 924.310,08. CNPJ CONTRATADA: 
86.461.852/0001-00 EDITORA PEIROPOLIS LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 226/2013. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 150, n. 245, p. 57, 18 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/12/2013&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=260. Acesso em: 
20 set. 2019.  

573 20 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

15 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 247, p. 79-80, 20 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/12/2013&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=336. Acesso em: 
20 set. 2019.  

574 23 de 
dezembro 
de 2013 

Extrato de 
contrato nº 
264/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2013 - UASG 153173 
Processo nº 23034005705201354. PREGÃO SISPP Nº 46/2013. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 09266421000133. Contratado: IBEP 
GRAFICA LTDA. Objeto: Contratação de empresa para recebimento, 
armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT, de 
exemplares de livros, referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE do Professor 2013. [...] Valor Total: R$3.406.000,00. Data de 
Assinatura: 19/12/2013.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 264/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 248, 
p. 111, 23 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/12/2013&jornal=3&pagina=111&totalArquivos=340. Acesso em: 
20 set. 2019.  

575 24 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 249, p. 35, 24 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/12/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

576 27 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

14 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, 
n. 251, p. 49-50, 27 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/12/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2013&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2013&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2013&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2013&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2013&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=336
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2013&jornal=3&pagina=79&totalArquivos=336
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2013&jornal=3&pagina=111&totalArquivos=340
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/12/2013&jornal=3&pagina=111&totalArquivos=340
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2013&jornal=3&pagina=35&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2013&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=240
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577 30 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Periódicos 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 252, p. 56, 
30 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/12/2013&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019.  

578 31 de 
dezembro 
de 2013 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Periódicos 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 150, n. 253, p. 209, 
31 dez. 2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2013&jornal=3&pagina=209&totalArquivos=384. Acesso em: 
20 set. 2019.  

579 08 de 
janeiro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
304/2013 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 304/2013 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034007067201314. 
INEXIGIBILIDADE Nº 211/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
04735670000107. Contratado: EDITORA CONFIANCA LTDA. Objeto: 
Aquisição da revista Carta Fundamental e Carta na Escola para 
atendimento ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Periódicos 
2014. [...] Valor Total: R$6.057.631,30.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 304/2013. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 5, p. 
43, 08 jan. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/01/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

580 27 de 
janeiro de 

2014 - 
Seção 1 

Portaria nº 5, de 
24 de janeiro de 
2014 

“PORTARIA Nº 5, DE 24 DE JANEIRO DE 2014 
Divulga o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Temático 2013. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, 
DIVERSIDADE E INCLUSÃO - SECADI, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve:  
Art. 1º - Tornar público o resultado da avaliação pedagógica das obras de 
referência inscritas para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE 
Temático, conforme Edital de Convocação nº 01/2012 - CGPLI para 
inscrição de obras de referência no processo de avaliação e seleção para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Temático 2013. 
Art. 2º - As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas federais e das redes de ensino 
municipais, estaduais e do Distrito Federal que ofereçam os anos finais do 
ensino fundamental e o ensino médio.  
Art. 3º - As editoras deverão se cadastrar no módulo do PNBE Temático no 
SIMEC, pelo endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br/, onde terão 
acesso aos resultados e aos pareceres de suas obras. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Portaria nº 5, 
de 24 de janeiro de 2014. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 151, n. 18, p. 17, 27 jan. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/01/2014&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=84. Acesso em: 20 
set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2013&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2013&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2013&jornal=3&pagina=209&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2013&jornal=3&pagina=209&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2014&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=84
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2014&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=84
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581 27 de 
janeiro de 

2014 - 
Seção 3 

Edital nº 1/2014 “EDITAL Nº 1/2014 - CGPLI 
CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE OBRAS DE 
LITERATURA PARA O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA 
ESCOLA - PNBE INDÍGENA 2015 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE fazem saber aos 
editores que se encontra aberto o processo de aquisição de obras de 
literatura sobre a temática indígena para estudantes e professores 
registrados na educação infantil, etapa de préescola, nos anos iniciais do 
ensino fundamental e no magistério/normal do ensino médio das escolas 
públicas federais e redes de ensino estadual, municipal e do Distrito 
Federal. 
1. DO OBJETO 
1.1. Este edital tem por objeto a convocação de editores para o processo 
de inscrição e seleção de obras de literatura sobre a temática indígena que, 
por meio das artes verbais, divulguem e valorizem a diversidade 
sociocultural dos povos indígenas brasileiros, bem como suas diversas e 
amplas contribuições no processo histórico de formação da sociedade 
nacional, no âmbito do PNBE. 
1.1.1. Compreendem-se como artes verbais manifestações que 
apresentam uma visão integrativa das tradições ou produções atuais e que 
fazem uso da linguagem de uma forma especial, privilegiando suas 
dimensões estética, social e cultural.  
1.2. Serão aceitas para participar do processo de aquisição obras de 
literatura de autores indígenas e não indígenas que apresentem produção 
literária relacionada aos povos indígenas brasileiros, fomentando a ruptura 
de estereótipos sobre as suas histórias, culturas e identidades, em uma 
abordagem positiva da pluralidade cultural indígena e da afirmação de 
direitos culturais diferenciados dos povos indígenas. 
2. DOS PRAZOS 
2.1. As etapas de cadastramento de editores, pré-inscrição e inscrição das 
obras serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1.1. Cadastramento de Editores e Pré-inscrição das Obras 
Do dia 27/01/2014 até as 18h do dia 19/04/2014. 
2.1.2. Inscrição/entrega das Obras e da Documentação 
Do dia 06/05/2014 a 08/05/2014 no período das 8h30 às 16h30. 
3. DA PUBLICIDADE 
3.1. A íntegra do Edital encontra-se disponível no portal www.fnde.gov.br. 
ANTÔNIO CORRÊA NETO 
Presidente do FNDE 
MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS 
Secretária da SECADI” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital nº 1/2014. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 18, p. 52, 27 jan. 
2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/01/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/01/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=232
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582 28 de 
janeiro de 

2014 

Portaria nº 5, de 
24 de janeiro de 
2014 

“PORTARIA Nº 5, DE 24 DE JANEIRO DE 2014(*) 
Divulga o resultado da avaliação pedagógica das obras inscritas para o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Temático 2013. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, 
DIVERSIDADE E INCLUSÃO - SECADI, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve: 
Art. 1º - Tornar público o resultado da avaliação pedagógica das obras de 
referência inscritas para o Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE 
Temático, conforme Edital de Convocação nº 01/2012 - CGPLI para 
inscrição de obras de referência no processo de avaliação e seleção para 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Temático 2013. 
Art. 2º - As obras selecionadas, contidas na relação anexa a esta Portaria, 
serão distribuídas às escolas públicas federais e das redes de ensino 
municipais, estaduais e do Distrito Federal que ofereçam os anos finais do 
ensino fundamental e o ensino médio. 
Art. 3º - As editoras deverão se cadastrar no módulo do PNBE Temático no 
SIMEC, pelo endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br/, onde terão 
acesso aos resultados e aos pareceres de suas obras. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Portaria nº 5, 
de 24 de janeiro de 2014. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 151, n. 19, p. 9, 28 jan. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/01/2014&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=80. Acesso em: 20 
set. 2019.  

583 06 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 26, p. 54, 06 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/02/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=276. Acesso em: 
20 set. 2019.  

584 07 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

7 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 27, p. 51, 07 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/02/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=272. Acesso em: 
20 set. 2019.  

585 10 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 28, p. 48, 10 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/02/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2014&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/01/2014&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/02/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/02/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/02/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/02/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/02/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=232
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586 11 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 29, p. 27, 11 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/02/2014&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

587 12 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 30, p. 64, 12 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/02/2014&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

588 13 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 31, p. 54-55 
13 fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/02/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

589 14 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 32, p. 49, 14 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/02/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=324. Acesso em: 
20 set. 2019.  

590 17 de 
fevereiro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
42/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2014 UASG 153173 
Nº Processo: 23034014761201380. INEXIGIBILIDADE Nº 259/2013. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 49323314000114. Contratado: SISTEMAS 
DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO-S.A. Objeto: Aquisição de obras de apoio 
pedagógico para o PNBE do Professor 2013. [...] Valor Total: 
R$836.758,22.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 42/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 33, p. 
67, 17 fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/02/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=276. Acesso em: 
20 set. 2019.  

591 18 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 34, p. 98, 18 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/02/2014&jornal=3&pagina=98&totalArquivos=280. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2014&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/02/2014&jornal=3&pagina=27&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2014&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2014&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/02/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/02/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/02/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/02/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/02/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/02/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/02/2014&jornal=3&pagina=98&totalArquivos=280
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/02/2014&jornal=3&pagina=98&totalArquivos=280
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592 24 de 
fevereiro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
52/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2014 - UASG 153173 
Processo nº 23034014731201373. INEXIGIBILIDADE Nº 252/2013. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 04791454000189. Contratado: EDITORA 
CRV LTDA – EPP. Objeto: Aquisição de obras de apoio pedagógico para o 
PNBE do Professor 2013. [...] Valor Total: R$719.806,50.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 52/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 38, p. 
46, 24 fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/02/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

593 26 de 
fevereiro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
53/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2014 UASG 153173 
Nº Processo: 23034014756201377. INEXIGIBILIDADE Nº 224/2013. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 03796758000176. Contratado: EDITORA 
MELHORAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de obras de apoio 
pedagógico para o PNBE do Professor 2013.  [...] Valor Total: 
R$791.436,40.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 53/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 40, p. 
51, 26 fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/02/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

594 27 de 
fevereiro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
55/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034014765201368. INEXIGIBILIDADE Nº 227/2013. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 04359411000129. Contratado: 
PARABOLA EDITORIAL LTDA – EPP. Objeto: Aquisição de obras de apoio 
pedagógico para o PNBE do Professor 2013. [...] Valor Total: 
R$1.473.113,17.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 55/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 41, p. 
62, 27 fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/02/2014&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=324. Acesso em: 
20 set. 2019.  

595 28 de 
fevereiro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 42, p. 67, 28 
fev. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/02/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=432. Acesso em: 
20 set. 2019.  

596 11 de março 
de 2014 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE do Professor 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 47, p. 50, 11 
mar. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/03/2014&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019. 

597 19 de março 
de 2014 

Extrato de 
contrato nº 
61/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034014743201306. 
INEXIGIBILIDADE Nº 237/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
07742804000105. Contratado: AYMARA EDICOES E TECNOLOGIA 
LTDA. Objeto: Aquisição de obras de apoio pedagógico para o PNBE do 
Professor 2013. [...] Valor Total: R$796.984,80.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 61/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 53, p. 
60, 19 mar. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/03/2014&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/02/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/02/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/02/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/02/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2014&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2014&jornal=3&pagina=62&totalArquivos=324
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/02/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=432
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/02/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=432
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2014&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2014&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2014&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2014&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=236
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598 26 de março 
de 2014 

Aviso de licitação “AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 17/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034003287201441. Objeto: Pregão Eletrônico – 
Contratação de empresa para recebimento, conferência, armazenagem, 
mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT de 
aproximadamente 35.534.719 exemplares de livros, formando 1.366.716 
encomendas, e 122.725 obras em formato digital MECDaisy, formando 
4.745 encomendas, referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE 2014. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 58, p. 43, 26 mar. 
2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/03/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019.  

599 31 de março 
de 2014 

Extrato de 
rescisão de 
contrato 

“EXTRATOS DE RESCISÃO 
Espécie: Rescisão de Contrato - edital 004/2014 
Contratante: OEI/BRA/09/004; Contratado: Biah Fabianna Gasparotto, 
CPF: 830.515.031-34. Objeto: Consultoria especializada para elaboração 
de estudos e proposições de atualização e/ou aperfeiçoamento do processo 
de gerenciamento de projetos de tecnologia da informação em relação ao 
Portal e Intranet do FNDE no que diz respeito à apresentação gerencial e 
de controle social de toda a execução, objetivos, metas e resultados dos 
programas - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa 
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), Programa Caminho da Escola, 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional ao 
Transporte Escolar (PNATE) no âmbito do PDE. 
Vigência: 29/01/2014 a 21/003/2014 
Data de Assinatura da Rescisão do Contrato: 21/03/2014” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de rescisão de contrato. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 61, p. 
46, 31 mar. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/03/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=268. Acesso em: 
20 set. 2019.  

600 02 de abril 
de 2014 

Extrato de 
contrato – Edital 
004/2014 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
Edital 004/2014 
Contratante: OEI/BRA/09/004; Contratado: Biah Fabianna Gasparotto CPF: 
830.515.031-34. Objeto: Consultoria especializada para elaboração de 
estudos e proposições de atualização e/ou aperfeiçoamento do processo 
de gerenciamento de projetos de tecnologia da informação em relação ao 
Portal e Intranet do FNDE no que diz respeito à apresentação gerencial e 
de controle social de toda a execução, objetivos, metas e resultados dos 
programas - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa 
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), Programa Caminho da Escola, 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional ao 
Transporte Escolar (PNATE) no âmbito do PDE. Vigência: 29/01/2013 á 
31/12/2014 Remuneração: R$115.000,00(Cento e quinze mil reais) no 
período total do contrato. Data de Assinatura: 29/01/2014” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato – Edital 
004/2014. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
151, n. 63, p. 37, 02 abr. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/04/2014&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=244. Acesso em: 
20 set. 2019.  

601 07 de abril 
de 2014 

Edital de 
convocação nº 
3/2014 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2014 - CGPLI 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica (SEB), e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), em cooperação com a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), fazem saber aos editores 
que se encontra aberto o processo de aquisição de obras de literatura para 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação nº 3/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 66, p. 
54, 07 abr. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/04/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=272. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/03/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/03/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2014&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=244
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2014&jornal=3&pagina=37&totalArquivos=244
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2014&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=272
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os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio das escolas 
públicas que integram os sistemas de educação federal, estadual, municipal 
e do Distrito Federal. 
1. Do Objeto 
1.1. Este edital tem por objeto a convocação de editores para o processo 
de aquisição de obras de literatura destinadas às escolas públicas que 
oferecem os anos finais do ensino fundamental e ensino médio e que 
integram os sistemas de educação federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal, no âmbito do PNBE. 
2. Dos Prazos  
2.1. As etapas de cadastramento de editores, pré-inscrição e inscrição das 
obras serão realizadas nos seguintes períodos: 
2.1.1. Cadastramento de Editores e Pré-inscrição das Obras 
Do dia 07/04/2014 até as 18h do dia 26/05/2014. 
2.1.2. Entrega das Obras e da Documentação 
De 02/06/2014 a 06/06/2014, no período das 8:30 às 16:30hs. 
3. O referido Edital encontra-se disponível em versão integral no portal 
www.fnde.gov.br. 
ROMEU WELITON CAPUTO 
Presidente do FNDE” 

602 16 de abril 
de 2014 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2014 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23000000990201495. Objeto: Pregão Eletrônico - 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão gráfica 
de três publicações relativas ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
PNBE 2014, bem como os serviços de embalagem, rotulagem, formação 
de encomendas e entrega do material produzido. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 73, p. 58, 16 abr. 
2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/04/2014&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=300. Acesso em: 
20 set. 2019.  

603 22 de abril 
de 2014 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
Fica alterado o Edital de Convocação 01/2014 - CGPLI para o Processo de 
Inscrição e Seleção de Obras de Literatura para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE Indígena 2015, cujo extrato foi publicado no 
D.O.U. nº 18 de 27/01/2014, Seção 3, página 52, mediante a exclusão do 
subitem 4.1.5.3 no Anexo II, conforme versão consolidada disponível no 
portal www.fnde.gov.br. 
Brasília, 17 de abril de 2014. 
ROMEU WELITON CAPUTO 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 75, p. 26, 22 abr. 
2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/04/2014&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=160. Acesso em: 
20 set. 2019.  

604 24 de abril 
de 2014 

Acórdão nº 
851/2014 

“ACÓRDÃO Nº 851/2014 - TCU - Plenário 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária 
do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, 
237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno c/c o art. 113, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da 
representação e indeferir o requerimento de medida cautelar, formulado por 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 851/2014. 
Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 151, n. 77, p. 
95, 24 abr. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/04/2014&jornal=1&pagina=95&totalArquivos=124. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2014&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=300
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2014&jornal=3&pagina=58&totalArquivos=300
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/04/2014&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/04/2014&jornal=3&pagina=26&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2014&jornal=1&pagina=95&totalArquivos=124
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2014&jornal=1&pagina=95&totalArquivos=124
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Emethods do Brasil, tendo em vista a inexistência dos pressupostos 
necessários para adoção da referida medida, sem prejuízo de fazer as 
seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos neste 
processo: 
1. Processo TC-005.979/2014-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão: Governo do Distrito Federal - GDF. 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições 
Logísticas (Selog). 
1.5. Advogado constituído nos autos: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
1.6.1. Determinar a oitiva da Secretaria de Estado de Educação do Governo 
do Distrito Federal, para, no prazo de quinze dias, manifestar-se sobre os 
fatos apontados nesta representação, relacionados ao Pregão Eletrônico nº 
2/2014 SUAG/SEDF, especialmente quanto ao seguinte: 
I. Critérios para seleção das obras para avaliação nas áreas temáticas 
objeto do certame, informando se houve convocação pública para inscrição 
das editoras interessadas; 
II. Critérios para avaliação das obras, e com base em que orientações e 
diretrizes esses critérios foram estabelecidos, encaminhando os pareceres 
elaborados com indicação dos avaliadores envolvidos em todo o processo 
de avaliação; 
III. Direcionamento da contratação para livros da Editora HTC, tendo em 
vista que os sete itens da licitação são dessa editora, sem justificativa 
suficiente para essa escolha no termo de referência, demonstrando que 
esses são os únicos livros com conteúdo condizente com o trabalho 
pedagógico pretendido; 
IV. Utilização de pregão eletrônico para aquisição dos livros, tendo em vista 
a indicação de obras de editora específica, que detém o direito de sua 
produção, o que, em tese, torna inviável a competição;   
V. Necessidade da aquisição considerando o PNLD/FNDE 2015, em que 
constam obras didáticas para os componentes curriculares de "Arte", e o 
PNBE/FNDE 2015, que visa à aquisição de obras de literatura sobre 
temática indígena para estudantes e professores; 
VI. Planilha detalhada do valor estimado da contratação, bem como 
documentação comprobatória que justifique os valores indicados para cada 
item licitado; 
VII. Informação sobre existência, no orçamento da Secretaria de Educação 
do Governo do Distrito Federal, de ação custeada, ao menos em parte, com 
recursos públicos federais, que poderá ser utilizada para realização das 
despesas decorrentes da contratação pretendida, tendo em vista a 
ausência de indicação da dotação orçamentária no edital; 
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1.6.2. Alertar a Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito 
Federal quanto à possibilidade de o Tribunal vir a não permitir a utilização 
de recursos públicos federais na contratação pretendida; 
1.6.3. Encaminhar à Secretaria de Estado de Educação do Governo do 
Distrito Federal cópias da representação e da instrução da unidade técnica 
(docs. 1 e 6), para subsidiar as manifestações requeridas; 
1.6.4. Encaminhar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal cópias da 
representação e da instrução da unidade técnica (docs. 1 e 6), bem como 
solicitar cópia do inteiro teor da Decisão 1272/2014, proferida na Sessão 
Ordinária 4676, de 27/3/2014, referente ao Processo 5837/2014; 
1.6.5. Dar ciência desta decisão à representante.” 

605 02 de maio 
de 2014 

Aviso de 
suspensão 

“AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO Nº 25/2014 
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U 
em 16/04/2014. Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de impressão gráfica de três publicações relativas 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE 2014, bem como os 
serviços de embalagem, rotulagem, formação de encomendas e entrega do 
material produzido.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de suspensão. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 82, p. 38, 02 
maio 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/05/2014&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

606 07 de maio 
de 2014 

Aviso de 
revogação 

“AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 17/2014 
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo n 
23034003287201441. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa 
para recebimento, conferência, armazenagem, mixagem, embalagem, 
paletização e postagem na ECT de aproximadamente 35.534.719 
exemplares de livros, formando 1.366.716 encomendas, e 122.725 obras 
em formato digital MECDaisy, formando 4.745 encomendas, referentes ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2014. 
ALISSON RAFAEL RODRIGUES ALVES 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de revogação. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 85, p. 53, 07 
maio 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/05/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=268. Acesso em: 
20 set. 2019.  

607 19 de maio 
de 2014 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
Fica alterado o Edital de Convocação 03/2014 - CGPLI para o Processo de 
Inscrição e Seleção de Obras de Literatura para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2015, cujo extrato foi publicado no D.O.U. de 
07/04/2014, Seção 3, página 54, mediante a alteração dos subitens 3.4, 3.5 
e 4.2 e dos Anexos I, II, III e VIII e a inclusão dos subitens 4.1.3 a 4.2.4 e 
dos Anexos IX, X, XI e XII, com versão consolidada disponível no portal 
www.fnde.gov.br. 
Brasília, 16 de maio de 2014. 
ROMEU WELITON CAPUTO 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 93, p. 55, 19 maio 
2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/05/2014&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=396. Acesso em: 
20 set. 2019.  

608 23 de maio 
de 2014 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2014 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034003287201441. Objeto: Pregão Eletrônico – 
Contratação de empresa para recebimento, conferência, armazenagem, 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 97, p. 48, 23 maio 
2014. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/05/2014&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/05/2014&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=268
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2014&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=396
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2014&jornal=3&pagina=55&totalArquivos=396
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mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT de 
aproximadamente 20.397.598 exemplares de livros, formando 784.523 
encomendas, e 188.925 obras em formato digital MECDaisy, formando 
7.557 encomendas, referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE 2014. [...]” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/05/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

609 02 de junho 
de 2014 

Aviso de alteração “AVISO DE ALTERAÇÃO 
Fica alterado o Edital de Convocação 03/2014 - CGPLI para o Processo de 
Inscrição e Seleção de Obras de Literatura para o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE 2015, cujo extrato foi publicado no D.O.U. de 
07/04/2014, Seção 3, página 54, mediante a alteração dos subitens 4.2, 
7.1.3.6.1, 7.1.3.6.2, 7.1.4.1, 8.1.4.2, no Anexos III, a alteração subitem 3.1, 
3.2.15 e a exclusão do subitem 3.3.1.2, e a inclusão do Anexo XIII. A versão 
consolidada está disponível no portal www.fnde.gov.br. 
Brasília, 30 de maio de 2014. 
ROMEU WELITON CAPUTO 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de alteração. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 103, p. 61, 02 jun. 
2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/06/2014&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=276. Acesso em: 
20 set. 2019.  

610 24 de junho 
de 2014 

Aviso de 
reabertura de 
prazo 

“AVISO DE REABERTURA DE PRAZO - PREGÃO Nº 25/2014 
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 
23034005486201494. publicada no D.O.U de 16/04/2014. Objeto: Pregão 
Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
impressão gráfica de três publicações relativas ao Programa Nacional 
Biblioteca da Escola PNBE 2014, bem como os serviços de embalagem, 
rotulagem, formação de encomendas e entrega do material produzido. 
Novo Edital: 24/06/2014 das 08h30 às 12h00 e d14h00 às 17h30. Endereço: 
Setor Bancário Sul Quadra 2 Edifício Fnde Asa Sul - BRASILIA – DF. 
Entrega das Propostas: a partir de 24/06/2014 às 08h30 no site 
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/07/2014, às 10h00 no 
site www.comprasnet.gov.br.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Aviso de reabertura de prazo. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 118, 
p. 6, 24 jun. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/06/2014&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=28. Acesso em: 20 
set. 2019.  

611 09 de julho 
de 2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

15 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 129, p. 23-24, 09 jul. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/07/2014&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019.  

612 16 de julho 
de 2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

13 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 134, p. 43, 16 jul. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16
/07/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/05/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/05/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2014&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2014&jornal=3&pagina=61&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/06/2014&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=28
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/06/2014&jornal=3&pagina=6&totalArquivos=28
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/07/2014&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/07/2014&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/07/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/07/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=236
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613 17 de julho 
de 2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

7 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 135, p. 44, 17 jul. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/07/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=244. Acesso em: 
20 set. 2019.  

614 22 de julho 
de 2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

31 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 138, p. 43-44, 22 jul. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/07/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

615 23 de julho 
de 2014 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
75/2014 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 75/2014 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034017894201316. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2014. [...] 
Valor Global: R$ 209.360,34. CNPJ CONTRATADA: 09.323.431/0001-63 
EDITORA PRUMO LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 75/2014. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 151, n. 139, p. 36, 23 jul. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/07/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=288. Acesso em: 
20 set. 2019. 

616 29 de julho 
de 2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

13 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 143, p. 52-53, 29 jul. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/07/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

617 31 de julho 
de 2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

20 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 145, p. 52-53, 31 jul. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/07/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

618 01 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

8 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 146, p. 44, 01 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/08/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=244
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=244
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/07/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/07/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/07/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/07/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=288
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/07/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/07/2014&jornal=3&pagina=52&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/08/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/08/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=240
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619 04 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

17 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 147, p. 53, 04 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/08/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=496. Acesso em: 
20 set. 2019.  

620 05 de 
agosto de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
91/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034003287201441. PREGÃO SISPP Nº 29/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 16703239000168. Contratado: JBP 
EMBALGENS INDUSTRIA COMERCIO -TRANSPORTE IMPORTACAO. 
Objeto: Contratação de empresa para recebimento, conferência, 
armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e postagem na ECT de 
aproximadamente 20.397.598 exemplares de livros, formando 784.523 
encomendas, e 188.925 obras em formato digital MECDaisy, formando 
7.557 encomendas, referentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 
- PNBE 2014. [...] Valor Total: R$5.544.106,58.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 91/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 148, 
p. 36, 05 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/08/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

621 06 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

10 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, 
n. 149, p. 45-46, 06 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/08/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

622 07 de 
agosto de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
89/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034005486201494. PREGÃO SISPP Nº 25/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 09266421000133. Contratado: IBEP 
GRAFICA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de impressão gráfica de 
três publicações relativas ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE 2014, bem como os serviços de embalagem, rotulagem, formação 
de encomendas e entrega do material produzido. [...] Valor Total: 
R$1.108.292,43.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 89/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 150, 
p. 43, 07 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/08/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

623 13 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

21 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 154, p. 36-
37, 13 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/08/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=496
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=496
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/08/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/08/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/08/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/08/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=216
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

624 14 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

8 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 155, p. 39, 
14 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14
/08/2014&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

625 18 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 157, p. 42, 
18 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=228. Acesso em: 
20 set. 2019.  

626 19 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 158, p. 47, 
19 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/08/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=208. Acesso em: 
20 set. 2019.  

627 20 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

20 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 159, p. 42, 
20 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

628 21 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

9 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 160, p. 45, 
21 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21
/08/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=232. Acesso em: 
20 set. 2019.  

629 22 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

16 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 161, p. 474-
48, 22 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/08/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=260. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/08/2014&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/08/2014&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=228
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/08/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/08/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=208
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/08/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/08/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=232
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=260
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Nº 
Data de 

publicação 
Tipo de 

publicação 
Assunto Referência 

630 25 de 
agosto de 

2014 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 162, p. 42-
43, 25 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25
/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

631 26 de 
agosto de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
183/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034017774201319. 
INEXIGIBILIDADE Nº 45/2014. Contratante: FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 
03768135000190. Contratado: EDITORA BIRUTA LTDA. Objeto: Aquisição 
de obras de literatura para o PNBE/2014. [...] Valor Total: R$1.158.278,13.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 183/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 163, 
p. 42, 26 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=264. Acesso em: 
20 set. 2019.  

632 27 de 
agosto de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
185/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034017727201367. INEXIGIBILIDADE Nº 36/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 01609506000165. Contratado: CASA DA 
PALAVRA PRODUCAO EDITORIALLTDA - EPP. Objeto: Aquisição de 
obras de literatura para o PNBE 2014. [...] Valor Total: R$1.104.007,02.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 185/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 164, 
p. 49, 27 ago. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27
/08/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

633 01 de 
setembro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

8 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 167, p. 44-
45, 01 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/09/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

634 02 de 
setembro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

7 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 168, p. 36, 
02 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/09/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019.  

635 03 de 
setembro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
201/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 201/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034016150201376. INEXIGIBILIDADE Nº 94/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 49323314000114. Contratado: SISTEMAS 
DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A. Objeto: Aquisição de obras de 
literatura para o PNBE 2014. [...] Valor Total: R$1.444.176,23.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 201/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 169, 
p. 48, 03 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/09/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/08/2014&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=264
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/09/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/09/2014&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/09/2014&jornal=3&pagina=36&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/09/2014&jornal=3&pagina=48&totalArquivos=220
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636 04 de 
setembro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

3 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 170, p. 43, 
04 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04
/09/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

637 08 de 
setembro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 172, p. 45, 
08 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08
/09/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

638 09 de 
setembro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

9 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 173, p. 33, 
09 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09
/09/2014&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=172. Acesso em: 
20 set. 2019.  

639 10 de 
setembro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

6 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 174, p. 38, 
10 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/09/2014&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

640 15 de 
setembro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
223/2014 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 223/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034017738201347. INEXIGIBILIDADE Nº 44/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 05660045000378. Contratado: EDITORA 
INTRINSECA LTDA. Objeto: Aquisição de obras de literatura para o PNBE 
2014. [...] Valor Total: R$247.493,82.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 223/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 177, 
p. 39, 15 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15
/09/2014&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

641 17 de 
setembro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
224/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 224/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034016154201354. INEXIGIBILIDADE Nº 90/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 04067191000160. Contratado: EDITORA 
GLOBO S/A. Objeto: Aquisição de obras de literatura para o PNBE 2014. 
[...] Valor Total: R$1.774.287,80.” 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 224/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 179, 
p. 47, 17 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17
/09/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/09/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/09/2014&jornal=3&pagina=43&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/09/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/09/2014&jornal=3&pagina=45&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2014&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=172
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2014&jornal=3&pagina=33&totalArquivos=172
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2014&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2014&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/09/2014&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/09/2014&jornal=3&pagina=39&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/09/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=248
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642 18 de 
setembro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 180, p. 49, 
18 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/09/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=252. Acesso em: 
20 set. 2019.  

643 22 de 
setembro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
227/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 227/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034016174201325. INEXIGIBILIDADE Nº 12/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 31127301000104. Contratado: EDITORA 
VOZES LIMITADA. Objeto: Aquisição de obras de literatura para o 
PNBE/2014. [...] Valor Total: R$365.804,46.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 227/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 182, 
p. 53, 22 set. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/09/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=272. Acesso em: 
20 set. 2019.  

644 01 de 
outubro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
230/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 230/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034016161201356. INEXIGIBILIDADE Nº 18/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 57883647000126. Contratado: DEVIR 
LIVRARIA LTDA. Objeto: Aquisição de obras de literatura para o PNBE 
2014. [...] Valor Total: R$375.126,78.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 230/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 189, 
p. 51, 01 out. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01
/10/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=252. Acesso em: 
20 set. 2019.  

645 02 de 
outubro de 

2014 

Extratos de 
contratos 

2 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 190, p. 67, 
02 out. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/10/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

646 06 de 
outubro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
238/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 238/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034017837201329. INEXIGIBILIDADE Nº 142/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 33451279000189. Contratado: EDITORA 
PAZ E TERRA LTDA. Objeto: Aquisição de obras de literatura para o PNBE 
2014. [...] Valor Total: R$1.304.226,29.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 238/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 192, 
p. 46, 06 out. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/10/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=236. Acesso em: 
20 set. 2019.  

647 07 de 
outubro de 

2014 

Extrato de 
contrato nº 
239/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 239/2014 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034016149201341. INEXIGIBILIDADE Nº 11/2014. 
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO. CNPJ Contratado: 15194990000113. Contratado: 
UNIVERSO DA LITERATURA EDITORA LTDA. Objeto: Aquisição de obras 
de literatura para o PNBE 2014. [...] Valor Total: R$186.656,79.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de contrato nº 239/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 193, 
p. 47, 07 out. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07
/10/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/09/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/09/2014&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2014&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2014&jornal=3&pagina=51&totalArquivos=252
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/10/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/10/2014&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/10/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/10/2014&jornal=3&pagina=46&totalArquivos=236
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/10/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/10/2014&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=216
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648 20 de 
outubro de 

2014 

Edital de chamada 
pública nº 2/2014 

“EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2014 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica, torna pública a Chamada de candidaturas de Instituições Públicas 
de Educação Superior brasileiras interessadas em coordenar a avaliação 
pedagógica de obras de literatura para os anos finais do ensino fundamental 
e para o ensino médio das escolas públicas que integram os sistemas de 
educação federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2015 - Edital de 
Convocação 03/2014 CGPLI. 
1. OBJETO 
A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar 1 (uma) Instituição 
Pública de Educação Superior para coordenar o processo de avaliação 
pedagógica de obras de literatura destinadas às escolas públicas que 
oferecem os anos finais do ensino fundamental e/ou ensino médio e que 
integram os sistemas de educação federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal, no âmbito do PNBE 2015, conforme item 8.2.1 do Edital de 
Convocação 03/2014 CGPLI - PNBE 2015: "A avaliação pedagógica das 
obras será realizada por instituições públicas de educação superior, de 
acordo com as orientações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 
Educação, e as especificações e critérios fixados nos itens 1 e 3 e no Anexo 
IV deste edital" e em observância ao disposto no Decreto Nº 7.084, de 27 
de janeiro de 2010. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Edital de chamada pública nº 2/2014. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 202, p. 57-58, 20 out. 2014. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/10/2014&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=244. Acesso em: 
20 set. 2019.  

649 12 de 
novembro 
de 2014 

Extrato de 
dispensa de 
licitação 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60010/2014 - UASG 153103 
Nº Processo: 23077057392201402. Objeto: Obter o apoio na execução das 
atividades e na gestão administrativa e financeira da CONTRATADA ao 
Projeto Acadêmico sob o título "Projeto para Preservação e Digitalização do 
Acervo Documental Referente ao Programa Nacional do Livro 
didático/PNLD (Ampliação 2011 a 2015) e do Programa Nacional Biblioteca 
da escola/PNLD (Instalação 2005 a 2015)". Total de Itens Licitados: 00001. 
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
Justificativa: A FUNPEC é constituída nos termos da legislação brasileira e 
devidamente credenciada junto ao Ministério da Educação. Declaração de 
Dispensa em 22/10/2014. ANGELA MARIA PAIVA CRUZ. Reitora. 
Ratificação em 10/11/2014. JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE 
OLIVEIRA. Pró-reitor de Planejamento. Valor Global: R$ 839.358,43. CNPJ 
CONTRATADA: 08.469.280/0001-93 FUNDACAONORTE RIO 
GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Extrato de dispensa de licitação. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 219, p. 86, 12 nov. 
2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/11/2014&jornal=3&pagina=86&totalArquivos=240. Acesso em: 
20 set. 2019.  

650 13 de 
novembro 
de 2014 

Extrato de 
dispensa de 
licitação 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2014 - UASG 153285 
Processo nº 23072045487201415. Objeto: Contratação da FUNDEP para 
dar apoio ao Projeto Processo de Avaliação das Obras de Literatura 
Inscritas no Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE Indígena/2015 
sob coordenação da Profª Shirley Aparecida de Miranda. Total de Itens 
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Extrato de dispensa de licitação. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 220, p. 84, 13 nov. 2014. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/10/2014&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=244
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/10/2014&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=244
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/11/2014&jornal=3&pagina=86&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/11/2014&jornal=3&pagina=86&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2014&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=304
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21/06/1993. Justificativa: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
Declaração de Dispensa em 12/11/2014. WEVERTON EUGENIO 
COELHO. Comprador. Ratificação em 12/11/2014. JULIANE CORREA. 
Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 1.951.891,89. CNPJ 
CONTRATADA: 18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.” 

/11/2014&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=304. Acesso em: 
20 set. 2019.  

651 02 de 
dezembro 
de 2014 

Portaria nº 56, de 
28 de novembro 
de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portaria nº 57, de 
28 de novembro 
de 2014 
 

“PORTARIA Nº 56, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, em atendimento aos 
procedimentos previstos nas Chamadas Públicas n° 01/2014 e n° 02/2014, 
com vistas à seleção de Instituições Públicas de Educação Superior para 
coordenar a avaliação pedagógica de obras inscritas no PNLD 2016 e no 
PNBE 2015, resolve:  
Art. 1° Nomear, para compor comissão de análise e assessoramento no 
processo de julgamento das candidaturas de Instituições Públicas de 
Educação Superior, em estrita observância aos critérios eliminatórios, 
classificatórios e de desempate previstos, os seguintes membros: 
Tania Rösing - Universidade de Passo Fundo - UPF/RS 
Antonio Carlos Caruso Ronca - Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo - PUC/SP 
Marcelo Soares Pereira da Silva - Universidade Federal de Uberlândia - 
UFU/MG 
Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA BEATRIZ LUCE” 
 
 
“PORTARIA Nº 57, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: 
Art. 1.º Instituir a Comissão Técnica para o Programa Nacional Biblioteca 
na Escola - PNBE 2015 com a atribuição de subsidiar e assessorar a 
Secretaria de Educação Básica - SEB nos processos atinentes à avaliação 
pedagógica do PNBE 2015.  
Art. 2.º Designar para compor a Comissão de que trata o artigo anterior os 
seguintes especialistas:  
Flávia Brocchetto Ramos - Universidade de Caxias do Sul - UCS - RS 
Regina Dalcastagnè - Universidade de Brasília- UNB - DF 
Ana Lucia Espindola - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 
- MS 
Art 3.º Designar para presidir a Comissão Técnica o titular da Diretoria de 
Formulação de Conteúdos Educacionais (DCE) que, na sua ausência, será 
representado pelo titular da Coordenação Geral de Materiais Didáticos 
(COGEAM).  
Art. 4.º Informar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão 
Técnica observarão as normas e orientações emanadas pela SEB, com 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 56, de 28 de novembro de 2014. Diário Oficial da 
União: seção 2, Brasília, DF, ano 55, n. 233, p. 19, 02 dez. 2014. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/12/2014&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 57, de 28 de novembro de 2014. Diário Oficial da 
União: seção 2, Brasília, DF, ano 55, n. 233, p. 19, 02 dez. 2014. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/12/2014&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=64. Acesso em: 20 
set. 2019. 
  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2014&jornal=3&pagina=84&totalArquivos=304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2014&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2014&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2014&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2014&jornal=2&pagina=19&totalArquivos=64
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vistas à realização de avaliação de obras inscritas no PNBE 2015 e à 
elaboração de propostas e sugestões que subsidiem a SEB na formulação 
de políticas no âmbito do PNBE, em consonância com as tendências 
educacionais atuais e as reflexões e proposições no campo do currículo e 
da formação docente.  
Art. 5.º Estabelecer que a Comissão Técnica atuará em observância às 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Consultivo da Secretaria de 
Educação Básica, instituído por meio da Portaria nº 978/2013. 
Art. 6.º Definir o mandato desta Comissão Técnica correspondente à 
duração prevista para o PNBE 2015. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA BEATRIZ LUCE” 

652 03 de 
dezembro 
de 2014 

Extrato de 
contrato nº 
4.524/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 4.524/2014 - UASG 153103 
Nº Processo: 23077057392201402. DISPENSA Nº 60010/2014. 
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO NORTE. 
CNPJ Contratado: 08469280000193. Contratado: FUNDACAO NORTE 
RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA. Objeto: Obter o apoio na 
execução das atividade e na gestão administrativa e financeira da 
CONTRATADA ao Projeto Acadêmico sob o título "Projeto para 
preservação e digitalização do Acervo Documental Referente ao Programa 
Nacional do Livro Didático/PNLD (Ampliação 2011 a 2015) e do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola/PNBE (Instalação 2005 a 2015)". 
Fundamento Legal: Lei 8666/93, Lei 8958/94, Decreto 7423/2010, Decreto 
8241/2014, Resolução nº 028/2011-CONSAD, Acórdão nº 2731/2008-TCU. 
Vigência: 28/11/2014 a 27/09/2015. Valor Total: R$839.358,43. Fonte: 
113150072 - 2014NE806981 Fonte: 113150072 - 2014NE806983. Data de 
Assinatura: 28/11/2014.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Extrato de contrato nº 4.524/2014. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 234, p. 114, 
03 dez. 2014. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/12/2014&jornal=3&pagina=114&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

653 11 de 
dezembro 
de 2014 

Portaria nº 62, de 
10 de dezembro 
de 2014 

“PORTARIA Nº 62, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, em atendimento aos 
procedimentos previstos nas Chamadas Públicas n° 01/2014 e n° 02/2014, 
e aos trabalhos da Comissão de análise e assessoramento no processo de 
julgamento das candidaturas instituída por meio da Portaria nº 56 de 28 de 
novembro de 2014, resolve tornar pública as Instituições Públicas de 
Educação Superior que coordenarão a avaliação pedagógica de obras 
inscritas no: 
[...]Art. 2º PNBE 2015: 
PNBE 2015 - Obras de Literatura  
Instituição Pública de Educação Superior selecionada - Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG [...]" 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 62, de 10 de dezembro de 2014. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 151, n. 240, p. 9, 11 dez. 2014. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/12/2014&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=248. Acesso em: 20 
set. 2019.  

654 30 de 
dezembro 
de 2014 

Extrato de 
contrato nº 6/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2014 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072045487201415. DISPENSA Nº 62/2014. Contratante: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 
18720938000141. Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Extrato de contrato nº 6/2014. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 151, n. 252, p. 72, 30 dez. 2014. 
Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2014&jornal=3&pagina=114&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/12/2014&jornal=3&pagina=114&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2014&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2014&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=248
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PESQUISA. Objeto: Contratação da FUNDEP para dar apoio ao Projeto 
Processo de Avaliação das Obras de Literatura Inscritas no Programa 
Nacional Biblioteca da Escola PNBE Indígena/2015 sob coordenação da 
Profª Shirley Aparecida de Miranda. Fundamento Legal: Inciso XIII do art. 
24 da Lei 8.666/93 combinado com o art. 1º da Lei 8.958/94. Vigência: 
31/12/2014 a 30/05/2015. Valor Total: R$1.951.891,89. Fonte: 112915028 
- 2014NE800223 Fonte: 112000000 - 2014NE800258. Data de Assinatura: 
29/12/2014.” 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/12/2014&jornal=3&pagina=72&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

655 05 de 
janeiro de 

2015 

Pregão nº 2/2015 “PREGÃO Nº 2/2015 - UASG 153173 
Nº Processo: 23034009784201453. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição 
de caixas de papelão de acordo com as especificações, quantidades 
estimadas e condições constantes deste Termo de Referência para 
acondicionamento dos livros, acervos do Programa Nacional Biblioteca 
Escolar? PNBE, Programa Nacional do Livro Didático - PNLD e materiais 
diversos de utilização pelas Coordenações do FNDE. Total de Itens 
Licitados: 00002. Edital: 05/01/2015 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. 
Endereço: Setor Bancário Sul Quadra 2 Edifício Fnde BRASILIA - DF. 
Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2015 às 08h00 no site 
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/01/2015 às 10h00 site 
www.comprasnet.gov.br.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Pregão nº 2/2015. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 2, p. 18, 05 jan. 
2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05
/01/2015&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=112. Acesso em: 
20 set. 2019.   

656 02 de março 
de 2015 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 1/2015 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2015 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072056116201469. Objeto: Contratação da FUNDEP para 
dar apoio ao projeto: "Avaliação e seleção de obras de literatura: 
composição de acervos para escolas públicas que atendem anos finais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE 2015. Coordenadora Institucional: Isabel Cristina Alves da 
Silva Frade. Coordenador Pedagógico: Carlos Augusto Novaes. Total de 
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 
8.666 de 21/06/1993, combinado com art. 1º da Lei nº 8.958/94. 
Justificativa: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, combinado 
com art. 1º da Lei nº 8.958/94. Declaração de Dispensa em 26/02/2015. 
LILIAN TADIM MARQUES. Compradora. Ratificação em 26/02/2015. 
JULIANE CORREA. Ordenadora de Compras. Valor Global: R$ 
7.495.228,08. CNPJ CONTRATADA: 18.720.938/0001-41 FUNDACAODE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de dispensa de licitação 
nº 1/2015. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
152, n. 40, p. 67, 02 mar. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02
/03/2015&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

657 19 de março 
de 2015 

Extrato de 
contrato nº 
99/2014 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 99/2014 - UASG 153285 
Nº PROCESSO: 23072056116201469. DISPENSA Nº 1/2015. Contratante: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 
18720938000141. Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA. Objeto: Contratação da FUNDEP para dar apoio ao projeto: 
Avaliação e seleção de obras de literatura: composição de acervos para 
escolas públicas que atendem anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 2015. 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de contrato nº 99/2014. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 53, p. 
64, 19 mar. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/03/2015&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2014&jornal=3&pagina=72&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2014&jornal=3&pagina=72&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2015&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/01/2015&jornal=3&pagina=18&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/2015&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/2015&jornal=3&pagina=67&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2015&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2015&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=212
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Coordenação institucional: Isabel Cristina Alves da Silva Frade e 
coordenação pedagógica: Carlos Augusto Novaes. Fundamento Legal: 
Inciso XIII, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, combinado com art. 1º, da Lei nº 
8.958/94. Vigência: 18/03/2015 a 18/03/2016. Valor Total: R$7.495.228,08. 
Fonte: 113150072 - 2015NE800009. Data de Assinatura: 18/03/2015.” 

658 06 de julho 
de 2015 

Extrato de termo 
aditivo nº 1/2015 

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 153285 
Número do Contrato: 6/2014. Nº Processo: 23072045487201415. 
DISPENSA Nº 62/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Contratado: 
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Objeto: Aditivo de 
contrato de prestação de serviços celebrado com a FUNDEP para dar apoio 
ao Projeto Processo de Avaliação das Obras de Literatura Inscritas no 
Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE Indígena/2015. Fundamento 
Legal: Inciso XIII, do art.24, da Lei nº8.666/93, combinado com art.1º, da 
Lei nº 8.958/94. Vigência: 29/07/2015 a 30/09/2015. Data de Assinatura: 
25/06/2015.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de termo aditivo nº 
1/2015. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, 
n. 126, p. 60, 06 jul. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06
/07/2015&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

659 22 de julho 
de 2015 

Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
16/2015 

“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2015 UASG 153285 
Nº Processo: 23072021739201500. Objeto: Contratação da FUNDEP para 
dar apoio ao projeto:" Gestão das Comissões Técnicas do Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD e do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola - PNBE no ano de 2015" Coordenação da Profª. Francisca Izabel 
Pereira Maciel. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, 
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, combinado com art. 1º da Lei nº 
8.958/94. Justificativa: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, 
combinado com art. 1º da Lei nº 8.958/94. Declaração de Dispensa em 
20/07/2015. FRANCISCA IZABEL PEREIRA MACIEL. Coordendora. 
Ratificação em 20/07/2015. JULIANE CORREA. Ordenadora de Despesas. 
Valor Global: R$ 2.192.101,48. CNPJ CONTRATADA: 18.720.938/0001-41 
FUNDACAODE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de dispensa de licitação 
nº 16/2015. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 
152, n. 138, p. 64, 22 jul. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22
/07/2015&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

660 03 de 
agosto de 

2015 

Extrato de 
contrato nº 2/2015 

“EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2015 - UASG 153285 
Nº Processo: 23072021739201500. DISPENSA Nº 16/2015. Contratante: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 
18720938000141. Contratado: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA. Objeto: Contratação da FUNDEP para dar apoio ao Projeto 
"Gestão das Comissões Técnicas do Programa Nacional do Livro Didático 
- PNLD e do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE no ano de 
2015". Coordenadora: Francisca Izabel Pereira Maciel. Fundamento Legal: 
Inciso XIII, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, combinado com art. 1º, da Lei 
nº8.958/94. Vigência: 21/07/2015 a 21/07/2016. Valor Total: 
R$2.192.101,48. Fonte: 113150072 - 2015NE800093. Data de Assinatura: 
21/07/2015.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Faculdade de Educação. Extrato de contrato nº 2/2015. 
Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 146, 
p. 54, 03 ago. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03
/08/2015&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=192. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/07/2015&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/07/2015&jornal=3&pagina=60&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/07/2015&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/07/2015&jornal=3&pagina=64&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/08/2015&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/08/2015&jornal=3&pagina=54&totalArquivos=192
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661 11 de 
setembro de 

2015 

Edital nº 3/2015 “EDITAL Nº 3/2015 - CGPLI 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PERIÓDICOS DESTINADOS ÀS 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ENSINO FUNDAMENTAL 
E ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PROGRAMA 
NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE PERIÓDICOS 
A União por meio do Ministério da Educação-MEC, representada pela 
Secretaria de Educação Básica - SEB e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, com base no art. 208, VII, da 
Constituição Federal de 1988, na Lei nº 9.394/1996, no Decreto nº 
7.084/2010 e na Resolução CD/FNDE Nº 07/2009, faz saber que se 
encontra aberto o processo de seleção de periódicos destinados às 
instituições de educação infantil, de ensino fundamental e ensino médio da 
rede pública de ensino. 
1. DO OBJETO 
1.1. Este edital tem por objeto a convocação de autores titulares de direitos 
autorais e de edição no processo de seleção de periódicos de interesse 
pedagógico e de periódicos voltados aos alunos do ensino médio, para o 
triênio 2016 a 2018, destinados a subsidiar o trabalho dos professores da 
educação básica e que possam ser utilizados como apoio à formação e 
atualização do corpo docente, da equipe pedagógica e de gestão da escola 
e que tratem de conteúdos voltados para a formação dos jovens 
matriculados naquela etapa de ensino. 
2. DOS PRAZOS 
As etapas de cadastramento dos detentores de direitos autorais, pré-
inscrição e inscrição/entrega dos periódicos serão realizadas nos seguintes 
períodos: 
2.1. Cadastramento dos Detentores de direitos autorais e Pré-Inscrição dos 
Periódicos 
Do dia 14/09/2015 até às 18h do dia 05/10/2015. 
2.2. Inscrição/Entrega dos Periódicos e da Documentação 
Do dia 13/10/2015 até 15/10/2015, no período das 8h às16h30. 
ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR 
Presidente do FNDE” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Edital nº 3/2015. Diário Oficial 
da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 174, p. 44, 11 set. 
2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11
/09/2015&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=212. Acesso em: 
20 set. 2019.  

662 12 de 
novembro 
de 2015 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

14 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Temático. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, 
n. 216, p. 49-50, 12 nov. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/11/2015&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=260. Acesso em: 
20 set. 2019.  

663 13 de 
novembro 
de 2015 

Extrato de 
convênio 
 

“EXTRATO DE CONVÊNIO 
Espécie: Convênio Nº 819231/2015, Nº Processo: 23116007271201589, 
Concedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS, 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande. Extrato de convênio. Diário Oficial da União: seção 3, 
Brasília, DF, ano 152, n. 217, p. 47, 13 nov. 2015. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/09/2015&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/09/2015&jornal=3&pagina=44&totalArquivos=212
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/11/2015&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=260
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/11/2015&jornal=3&pagina=49&totalArquivos=260
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Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

Convenente: FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO 
GRANDE CNPJ nº 03483912000150, Objeto: Avaliar as obras periódicas 
de interesse pedagógico inscritas no PNBE Periódicos 2016, selecionando 
até 12 obras que comporão os acervos a ser distribuídos às escolas de 
educação pública do país no período de 2016 a 2018. Definir a metodologia 
de avaliação, classificação e de seleção, com base nos critérios 
estabelecidos no Edital de convocação do PNBE Periódicos 2016; Elaborar 
modelos de ficha e de parecer visando à uniformização da avaliação e 
compatibilização do processo com os termos do Edital de convocação do 
PNBE Periódicos 2016; Selecionar os avaliadores de acordo com as 
exigências do Edital, do Decreto nº 7.084/2010 e das orientações da SEB, 
priorizando conhecimento da realidade da Educação Básica na área objeto 
da sua avaliação; Desenvolver treinamento/capacitação com a equipe de 
avaliadores, visando: discutir a ficha avaliativa, realizar avaliação das obras 
inscritas; Elaborar pareceres das obras avaliadas, classificando-as em 
selecionadas e não selecionadas; Apresentar relatório final com: histórico 
do processo, dados estatísticos, sugestões e recomendações para as 
próximas edições do Edital., Valor Total: R$ 187.092,62 [...]” 
 
 
6 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Temático. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/11/2015&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, 
n. 217, p. 50, 13 nov. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13
/11/2015&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=296. Acesso em: 
20 set. 2019.  

664 19 de 
novembro 
de 2015 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

5 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Temático. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, 
n. 221, p. 56-57, 19 nov. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19
/11/2015&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=276. Acesso em: 
20 set. 2019.  

665 20 de 
novembro 
de 2015 

Extratos de 
inexigibilidade de 
licitação 

10 Extratos de inexigibilidade de licitação referentes a aquisição das obras 
selecionadas para compor o acervo do PNBE Temático. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de inexigibilidade de 
licitação. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, 
n. 222, p. 38, 20 nov. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20
/11/2015&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=256. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2015&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2015&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2015&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2015&jornal=3&pagina=50&totalArquivos=296
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2015&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/11/2015&jornal=3&pagina=56&totalArquivos=276
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/11/2015&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=256
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/11/2015&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=256
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666 26 de 
novembro 
de 2015 

Extrato de 
inexigibilidade de 
licitação nº 
92/2015 

“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 92/2015 - UASG 
153173 
Nº Processo: 23034015526201325. Objeto: Aquisição de obras de literatura 
para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 
TEMÁTICO. Total de Itens Licitados: 00001. [...] Valor Global: R$ 
287.955,81. CNPJ CONTRATADA: 07.284.950/0001-34 EDITORA IBPEX 
LTDA.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extrato de inexigibilidade de 
licitação nº 92/2015. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, 
DF, ano 152, n. 226, p. 57, 26 nov. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/11/2015&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

667 24 de 
dezembro 
de 2015 

Extratos de 
contratos 

22 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas 
para compor o acervo do PNBE Temático. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 246, p. 38-
39, 24 dez. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24
/12/2015&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=248. Acesso em: 
20 set. 2019.  

668 28 de 
dezembro 
de 2015 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Temático. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 247, p. 23, 
28 dez. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/12/2015&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=132. Acesso em: 
20 set. 2019.  

669 29 de 
dezembro 
de 2015 

Extratos de 
contratos 

5 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Temático. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 248, p. 28, 
29 dez. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29
/12/2015&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=200. Acesso em: 
20 set. 2019.  

670 31 de 
dezembro 
de 2015 

Extratos de 
contratos 

4 Extratos de contratos referentes a aquisição das obras selecionadas para 
compor o acervo do PNBE Temático. 

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Extratos de contratos. Diário 
Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 152, n. 250, p. 47-
48, 31 dez. 2015. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31
/12/2015&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=216. Acesso em: 
20 set. 2019.  

671 12 de 
fevereiro de 

2016 

Aviso de chamada 
pública nº 13/2016 

“AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2016 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica (SEB), torna pública a Chamada de candidaturas ao Banco de 
Avaliadores dos Programas Nacionais do Livro e da Leitura, conforme 
instituído pela Portaria n° 51 de dezembro de 2015, com o objetivo de 
desenvolver e manter um repositório de profissionais habilitados a participar 
das equipes de avaliação pedagógica de obras didáticas, literárias, outros 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Aviso de chamada pública nº 13/2016. Diário Oficial da União: 
seção 3, Brasília, DF, ano 153, n. 28, p. 53, 12 fev. 2016. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12
/02/2016&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2015&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2015&jornal=3&pagina=57&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2015&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/12/2015&jornal=3&pagina=38&totalArquivos=248
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2015&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2015&jornal=3&pagina=23&totalArquivos=132
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2015&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/12/2015&jornal=3&pagina=28&totalArquivos=200
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2015&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2015&jornal=3&pagina=47&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2016&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/02/2016&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=224
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materiais de apoio à prática educacional dos programas do livro e da leitura 
e dos conteúdos de recursos educacionais digitais. 
[...] 2.1.8.2. Não possuir cônjuge ou parente até o terceiro grau entre os 
titulares de direito autoral ou de edição inscritos e vigentes do PNLD e 
PNBE, ou qualquer outra situação que configure impedimento ou conflito de 
interesse. [...]” 

672 18 de abril 
de 2016 

Portaria nº 4, de 
1º de abril de 2016 

“PORTARIA Nº 4, DE 1º DE ABRIL DE 2016 
O Secretário de Educação Básica, no uso de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º Divulgar a relação dos periódicos selecionados no âmbito do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola, conforme Edital de Convocação 
03/2015 - CGPLI -para o Processo de Inscrição e Avaliação de Periódicos 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE Periódicos 2016 - 
2018. 
Art. 2º Informar que os periódicos selecionados, serão distribuídos às 
instituições de educação infantil, de ensino fundamental e ensino médio da 
rede pública de ensino, em atendimento ao Decreto Nº 7.084, de 27 de 
janeiro de 2010. 
Art. 3º Todos os pareceres referentes à avaliação dos periódicos estarão 
disponíveis após a publicação desta Portaria no endereço 
simec.mec.gov.br, Módulo PNLD. 
§ 1° Os pareceres poderão ser acessados apenas pelo detentor de direito 
autoral nomeado como representante legal pela editora. 
§ 2° O detentor de direito autoral deverá solicitar, no Módulo PNLD do 
SIMEC, cadastro e senha à Secretaria de Educação Básica pelo endereço 
simec.mec.gov.br. 
§ 3° Caso o detentor de direito autoral já tenha cadastro no módulo PNLD, 
somente será necessário solicitar atribuição de perfil. A solicitação deverá 
ser feita pelo e-mail cogeam@mec.gov.br informando nome completo e 
CPF. 
Art. 4º O parecer de periódico não selecionado poderá ser objeto de recurso 
fundamentado por parte do detentor de direito autoral, no prazo de 10 dias 
a contar da publicação desta Portaria, vedados pedidos genéricos de 
revisão da avaliação.  
§ 1º A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação analisará 
os recursos, que deverão ser apresentados em formato PDF e anexados 
em campo próprio no endereço simec.mec.gov.br, Módulo PNLD. 
§ 2° O detentor de direito autoral poderá interpor somente 1 (um) recurso 
por periódico não selecionados. 
§ 3° O recurso apresentado em formato PDF deverá conter assinatura 
eletrônica do detentor de direito autoral cadastrado no SIMAD. 
§ 4º A SEB proferirá decisão sobre os recursos apresentados pelos 
detentores de direito autoral no prazo de 30 dias, no endereço eletrônico 
simec.mec.gov.br, Módulo PNLD e, posteriormente, divulgará o resultado 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Portaria nº 4, de 1º de abril de 2016. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 153, n. 73, p. 47, 18 abr. 2016. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18
/04/2016&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=144. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/04/2016&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/04/2016&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=144
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final do processo de avaliação do no Diário Oficial da União e no sítio do 
MEC e do FNDE. 
§ 5° A SEB não analisará recurso impresso ou encaminhado em formato 
incompatível ao disposto nesta Portaria. 
Art. 5° A SEB não se responsabilizará por cadastramentos, acessos e 
inserção de documentos que não forem concretizados por motivos de 
ordem técnica dos sistemas informatizados e dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
Art. 6º Anexo a esta Portaria, segue a Relação dos Periódicos 
Selecionados. 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MANUEL PALÁCIOS CUNHA MELO” 

673 26 de abril 
de 2016 

Extrato de 
convênio 

“EXTRATO DE CONVÊNIO 
Espécie: Convênio Nº 819231/2015. Convenentes: Concedente: 
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS, Unidade Gestora: 
154042, Gestão: 15259. Convenente: FUNDACAO DE APOIO A 
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, CNPJ nº 03.483.912/0001-50. Avaliar 
as obras periódicas de interesse pedagógico inscritas no PNBE Periódicos 
2016, selecionando até 12 obras que comporão os acervos a ser 
distribuídos às escolas de educação pública do país no período de 2016 a 
2018. Definir a metodologia de avaliação, classificação e de seleção, com 
base nos critérios estabelecidos no Edital de convocação do PNBE 
Periódicos 2016; Elaborar modelos de ficha e de parecer visando à 
uniformização da avaliação e compatibilização do processo com os termos 
do Edital de convocação. Valor Total: R$ 187.092,62, Vigência: 29/10/2015 
a 28/04/2016. Data de Assinatura: 29/10/2015. Signatários: Concedente: 
AWDREN RIBEIRO DA SILVA, CPF nº 828.915.400-34, Convenente: JOSE 
CARLOS RESMINI FIGURELLI, CPF nº 176.631.990-49.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Federal do Rio 
Grande. Extrato de convênio. Diário Oficial da União: seção 3, 
Brasília, DF, ano 153, n. 78, p. 29, 26 abr. 2016. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/04/2016&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=184. Acesso em: 
20 set. 2019.  

674 30 de março 
de 2017 

Chamada pública “CHAMADA PÚBLICA 
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 
Básica (SEB), torna pública a Chamada de candidaturas ao Banco de 
Avaliadores dos Programas Nacionais do Livro e da Leitura, conforme 
instituído pela Portaria n° 51, de 16 de dezembro de 2015, com o objetivo 
de desenvolver e manter um repositório de profissionais habilitados a 
participar das equipes de avaliação pedagógica de obras didáticas, 
literárias, outros materiais de apoio à prática educacional dos programas do 
livro e da leitura e dos conteúdos de recursos educacionais digitais. 
[...]2.9.1.2. Não possuir cônjuge ou parente até o terceiro grau entre os 
titulares de direito autoral ou de edição inscritos e vigentes do PNLD e 
PNBE, ou qualquer outra situação que configure impedimento ou conflito de 
interesse. [...]” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Chamada pública. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 154, n. 62, p. 53, 30 mar. 2017. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30
/03/2017&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/04/2016&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/04/2016&jornal=3&pagina=29&totalArquivos=184
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/03/2017&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/03/2017&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=220
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675 26 de maio 
de 2017 

Edital nº 55/2017 “EDITAL Nº 55/2017 (*) 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MATERIAIS DE FORMAÇÃO E APOIO 
À PRÁTICA DOCENTE, COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, DAS REDES DE ENSINO PARTICIPANTES DO 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 
[...]Verifica-se se o material propicia a articulação entre os recursos 
didáticos para a alfabetização, considerando-se diferentes objetivos 
didáticos: livros do PNBE e PNBE Especial, livros didáticos aprovados no 
PNLD, obras complementares distribuídas no PNLD, jogos distribuídos pelo 
MEC, jornais, materiais publicitários, programas de televisão, computador, 
entre outros.” 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Edital nº 55/2017. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, 
ano 154, n. 100, p. 42-43, 26 maio 2017. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26
/05/2017&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=220. Acesso em: 
20 set. 2019.  

676 

10 de julho 
de 2017 

Portaria n.º 826, 
de 7 de julho de 
2017 

Dispõe sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, 
suas ações, diretrizes gerais e a ação de formação no âmbito do Programa 
Novo Mais Educação - PNME. 
 
PNBE entra nos eixos de ação do PNAIC/PNME, especificamente em: 
“II - Materiais Didáticos, Literatura e Tecnologias Educacionais”, itens c e d: 
“c) obras de referência, de literatura e de pesquisa distribuídas pelo 
Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE; 
d) obras de apoio pedagógico aos professores, distribuídas por meio do 
PNBE;” 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 826, de 7 de julho 
de 2017. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 154, 
n.130, p. 20-23, 10 jul. 2017. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10
/07/2017&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=216. Acesso em: 
26 jul. 2019.  

677 28 de 
dezembro 
de 2017 

Aviso de licitação “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 17/2017 
OBJETO: Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de fita 
para máquina de arquear de poliéster 16mm, para uso nas operações de 
logística em Pernambuco, referente ao contrato da ECT com o FNDE 
(PNLD-EF-Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Fundamental, PNLD-EM- Programa Nacional do Livro Didático para o 
Ensino Médio, PNLD-EJA- Programa Nacional do Livro para Educação de 
Jovens e Adultos, PNBE - Programa Nacional de Biblioteca na Escola), 
conforme especificação técnica/descrição técnica anexa e demais 
condições do edital e seus anexos. O Pregão será dia 15/01/2018, às 10:00 
horas, no endereço www.licitacoes-e.com.br, onde também serão 
recebidas as propostas até 15/01/2018, às 09:00 horas. Informações 
fone/fax: (81) 3425-3703 ou pelo endereço eletrônico 
pecpl@correios.com.br. 
EMERSON DE SOUZA BARROS 
Pregoeiro” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de licitação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 154, n. 248, p. 18, 28 dez. 
2017. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28
/12/2017&jornal=530&pagina=18&totalArquivos=224. Acesso em: 
20 set. 2019.  

678 14 de 
fevereiro de 

2018 

Aviso de 
revogação 

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 17/2017 
OBJETO: Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de fita 
para máquina de arquear de poliéster 16mm, para uso nas operações de 
logística em Pernambuco, referente ao contrato da ECT com o FNDE 
(PNLD-EF-programa nacional do livro didático para o ensino fundamental, 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Aviso de revogação. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 155, n. 30, p. 7, 14 fev. 2018. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2017&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2017&jornal=3&pagina=42&totalArquivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2017&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2017&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=216
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2017&jornal=530&pagina=18&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2017&jornal=530&pagina=18&totalArquivos=224
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/02/2018&jornal=530&pagina=7&totalArquivos=176
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PNLD-EM- programa nacional do livro didático para o ensino médio, PNLD-
EJA- programa nacional do livro para educação de jovens e adultos, PNBE 
- programa nacional de biblioteca na escola), conforme especificação 
técnica/descrição técnica anexa e demais condições do edital e seus 
anexos.  
MOTIVO: Lote único (01) Fracassado. 
EMERSON DE SOUZA BARROS 
Pregoeiro” 

/02/2018&jornal=530&pagina=7&totalArquivos=176. Acesso em: 
20 set. 2019.  

679 23 de 
agosto de 

2018 

Extrato de 
contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato de 
dispensa de 
licitação nº 
11/2018 

“EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 29/2018; Data da Assinatura: 21/08/2018; Contratada: 
10.448.522/0001-04/IZAVAN BRAGA DE OLIVEIRA EPP; Objeto: Locação 
de empilhadeiras movidas a gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso nas 
operações de logística em pernambuco, referente ao contrato da ECT com 
o FNDE (PNLD - EF - Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Fundamental; PNLD - EM - Programa Nacional do Livro Didático para o 
Ensino Médio; PNLD - EJA - Programa Nacional do Livro Didático para a 
Educação de Jovens e Adultos; PNBE - Programa Nacional de Biblioteca 
na Escola), (...) conforme especificação técnica/descrição técnica(...); 
Origem: Dispensa de Licitação nº 11/2018, remanescente ao contrato nº 
29/2017, oriundo do Pregão Eletrônico nº 12/2017; Vigência: de 22/08/2018 
a 21/11/2018; Valor Total: R$ 40.862,72 (quarenta mil oitocentos e sessenta 
e dois reais e setenta e dois centavos).” 
 
 
“EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2018 
Processo: 53183.002849/2018-11 (18000022); Objeto: Dispensa de 
Licitação Remanescente ao contrato nº 29/2017, decorrente do Pregão nº 
12/2017, para Locação de empilhadeiras movidas a gás liquefeito de 
petróleo (GLP) para uso nas operações de logística em Pernambuco, 
referente ao contrato da ECT com o FNDE (PNLD – EF - Programa Nacional 
do Livro Didático para o Ensino Fundamental; PNLD - EM - Programa 
Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio; PNLD - EJA - Programa 
Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos; PNBE - 
Programa Nacional de Biblioteca na Escola); Fundamentação Legal: Inciso 
XI, Art. 24 da Lei 8.666/93; CONTRATADA: IZAVAN BRAGA DE OLIVEIRA 
EPP; CNPJ: 10.448.522/0001-04; VALOR GLOBAL: R$ 40.862,72 
(quarenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).” 

BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extrato de contrato. Diário Oficial da 
União: seção 3, Brasília, DF, ano 155, n. 163, p. 10, 23 ago. 
2018. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/08/2018&jornal=530&pagina=10&totalArquivos=218. Acesso em: 
20 set. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRASIL. Ministério das Comunicações. Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Extrato de dispensa de licitação nº 
11/2018. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, ano 155, 
n. 163, p. 10, 23 ago. 2018. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23
/08/2018&jornal=530&pagina=10&totalArquivos=218. Acesso em: 
20 set. 2019. 
  

 
 

  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/02/2018&jornal=530&pagina=7&totalArquivos=176
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2018&jornal=530&pagina=10&totalArquivos=218
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2018&jornal=530&pagina=10&totalArquivos=218
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2018&jornal=530&pagina=10&totalArquivos=218
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2018&jornal=530&pagina=10&totalArquivos=218
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APÊNDICE B – QUADROS DE ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS BUSCAS NAS BASES DE DADOS 

 

Base de dados 

Nº de 
trabalhos 
obtidos na 

busca 

Nº de 
trabalhos 

selecionados 

Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em 
Ciência da Informação (BRAPCI) 

3 2 

Web of Science (WOS) 65 17 

Portal de periódicos da CAPES 48 13 

LUME – Repositório digital da UFRGS 150 5 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD) 

77 60 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 101 26 

TOTAL 448 123 

 
BASE DE DADOS REFERENCIAL DE ARTIGOS DE PERIÓDICOS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (BRAPCI) 

Nº Eixo Tipo 
Área do 

conhecimento 
Resumo Referência 

1 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Artigo de 
periódico 

Informação 

Este trabalho avalia o Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE) como política pública de leitura, na 
perspectiva dos acórdãos gerados pela fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU). A ação do TCU avalia 
a aplicação dos recursos públicos, detecta falhas, recomenda correções e, se necessário, pune os gestores da 
política pública. O TCU aponta alguns entraves na gestão do PNBE, tais como: falta de divulgação e deficiências 
na infraestrutura das bibliotecas. Tais problemas restringem o acesso aos acervos distribuídos dentro do 
programa. Assim, o PNBE, que é um programa de incentivo à leitura, não consegue atingir adequadamente seus 
objetivos. 

SALCIOTTO, Tatiana Lopes. 
Programa Nacional de Biblioteca 
da Escola: políticas públicas de 
leitura a partir da avaliação do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU). Ciência da Informação, 
[S. l.], v. 41, n. 2/3, p. 122-32, 
maio/dez. 2015. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/ciinf/article/v
iew/1340. Acesso em: 12 set. 
2019. 

2 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Artigo de 
periódico 

Biblioteconomia 

A biblioteca escolar enquanto instrumento potencial de transformação e desenvolvimento social, só pode ser 
efetiva quando são estabelecidas políticas públicas para a sua manutenção. O Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE), estabeleceu-se como uma política que visa subsidiar às bibliotecas escolares, acervos que tornem 
possível a sua eficácia. Caracterizado por selecionar e distribuir acervos de obras literárias, obras de atualização 
e de fomento à leitura, é portanto, o único recurso de composição e atualização das coleções para a grande 
maioria das bibliotecas escolares da rede pública de ensino. Os critérios do PNBE estabelecidos anualmente 
defendem assim, uma diversidade textual e temática das obras selecionadas, visando representar por meio das 
coleções o multifacetamento da sociedade brasileira. Buscou-se assim, verificar se o PNBE tem contribuído para 

CABRAL, Ada Miriam; 
PEREIRA, Rodrigo. Políticas 
públicas para a biblioteca escolar 
e o fortalecimento da identidade 
regional brasileira: as 
contribuições do PNBE. 
Biblioteca Escolar em Revista, 
Ribeirão Preto, v. 6, n. 1, p. 18-

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1340
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1340
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a construção da identidade regional brasileira por meio dos acervos selecionados e distribuídos para as bibliotecas 
escolares. A pesquisa de caráter exploratório, utilizou-se do método descritivo, comparativo e qualitativo com o 
uso da análise de conteúdo, buscando contemplar toda a complexidade do programa. Através da pesquisa 
documental, por meio dos documentos oficiais do programa, os dados foram coletados. A partir dos dados 
percebeu-se que há uma boa distribuição entre obras nacionais e internacionais, clássicos, contemporâneos e 
gerais. Dentre as obras que representam a cultura regional há a predominância de contextos urbanos e da região 
sudeste, ainda que estes sejam diversificados quanto a diversidade cultural que os compõe. São necessários 
outros estudos para aprofundar as percepções, e percebe-se que o caminho para a mudança da realidade da 
biblioteca escolar ainda é longo. 

42, out. 2018. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/bere
v/article/view/130399.  Acesso 
em: 12 set. 2019.  

 

WEB OF SCIENCE (WOS) 

Nº Eixo Tipo 
Área do 

conhecimento 
Resumo Referência 

1 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Artigo de 
periódico 

Interdisciplinar 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é, senão a maior, a mais distribuição de livros às escolas 
públicas brasileiras. Ocorre, entretanto, que Programas como este nem sempre contemplam, no processo de 
seleção dos títulos, a diversidade racial brasileira, seja na condição do escritor/escritora negro/negra, seja na 
aquisição de obras literárias que, de alguma forma, abordem as temáticas afro-brasileiras e/ou africanas no plano 
da ficção. Considerando este fato, este artigo tem por objetivo mensurar a quantidade de escritores brancos e não 
brancos que compõem, na condição de prosadores, os acervos do PNBE. Ademais, o presente trabalho pretende 
lançar uma reflexão crítica sobre a (não) presença do negro no âmbito desta política de leitura e compreender, 
ainda que sumariamente, os efeitos dessa presença/ausência nos temas das narrativas selecionadas. 

SANTOS, James Rios de 
Oliveira. Relações de raça e 
gênero no PNBE 2011 e 2013: 
racismo e violência simbólica. 
Revista Humanidades e 
Inovação, Palmas, v.6, n. 4, p. 
186-198, abr. 2019. Disponível 
em: 
https://revista.unitins.br/index.ph
p/humanidadeseinovacao/article
/view/1025. Acesso em: 12 set. 
2019.    

2 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Representações  

Artigo de 
periódico 

Letras 

Políticas literárias e programas de Estado que movimentam, determinam e legitimam o que deve ou não ser lido 
para formação do homem e da cidade ideal são discutidos desde A República, de Platão e permanecem presentes 
até os dias de hoje, a exemplo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Compreender quais os 
diferentes constructos e modelos literários servem aos legisladores é fazer emergir interesses, relações de poder 
e o engendramento de cânones e imaginários literários. Esse trabalho pretende, portanto, discorrer e comparar 
as concepções de representação literária nesses projetos de literatura, a fim de compreender como o fazer literário 
articula-se com parâmetros incentivados pelo Estado, influenciando diferentes gerações de leitores. Para tanto, 
parte de um revisitar histórico e teórico da representação literária, expondo conceitos de Platão e Costa Lima, 
analisa as concepções e critérios de seleção do PNBE 2013 e aprofunda um recorte analítico por meio da leitura 
crítica da obra A mocinha do Mercado Central, de Stella Maris Rezende. 
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As literaturas cujas narrativas são realizadas exclusivamente pela imagem firmaram, ao longo do tempo, a mesma 
importância que os demais gêneros disponíveis nos espaços educacionais. Devido a isso, propomo-nos a analisar 
os atributos estéticos que compõem uma dessas obras, Ladrão de galinha, de autoria de Béatrice Rodriguez 
(2009), selecionada e enviada pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) às redes públicas de 
Educação Infantil, na edição de 2014. Adotamos como metodologia a abordagem qualitativa, tomando como 
referencial a semiótica de Barthes (2013b). Utilizamos os conceitos de enunciado, deslocamento e representação, 
partícipes no processo de significação textual, entendendo que estes contribuem para que os demais atributos 

CARVALHO, Carla; ARAUJO, 
Marilia Menon. Ladrão de 
galinhas: um diálogo sobre a 
estética no livro de imagem. 
Estudos de Literatura 
Brasileira Contemporânea, 
Brasília, n. 56, e5616, 2019. 
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estéticos sejam comunicantes eficazes na fruição da literatura visual. Dentre os demais especialistas, apoiamo-
nos no suporte teórico de Collaro (2012), Gomes Filho (2014), Heller (2014), Hunt (2010), Kandinsky (1997), Kant 
(2013), Linden (2011), Neitzel e Carvalho (2013), Neitzel e Oliani (2008), Nikolajeva e Scott (2011), Santaella 
(2012), Todorov (2011), Willsberg e Forssman (2007). Constatamos que há uma contínua busca no 
aprimoramento do livro composto exclusivamente de imagens, que permitem uma apreciação do texto visual para 
além do entretenimento, tornando-o objeto de fruição pela experiência estética que proporciona. Colocamos em 
discussão a “leiturabilidade” do texto visual permitindo aceitar, rejeitar, aprimorar e questionar as possibilidades 
de leitura que mobilizam o pensamento. 
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Conversar com as crianças sobre morte ainda é entendido como um tabu pela sociedade. Por isso, torna-se 
relevante ser estudado, compreendendo a morte como um processo natural do ser humano e que precisa ser 
abordado com seriedade e sensibilidade. A literatura infantil aparece uma possibilidade sensível para tratar sobre 
tema. Haveria, nos livros infantis do Projeto Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE), obras que envolvam o tema 
da morte? Como os livros indicados no PNBE para Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental 
abordam a temática? Buscou-se, assim, nas obras recomendadas pelo PNBE, os livros que apresentassem a 
temática da morte como parte do ciclo vital. Nesta lista, foram encontrados três livros, os quais foram analisados 
por meio da Análise Textual e Discursiva. Os livros retratam que o tema pode e deve ser trabalhado com crianças 
de forma leve, bem humorada como na história Era uma vez três velhinhas…; em outros momentos, pode ser 
apresentado por meio de personagens marcantes, como em Irmã-Estrela; ou ainda, apresentar de forma sensível 
e poética um período conturbado da história da humanidade, que além de informar, pode levá-las à sensibilização 
e reflexão sobre o tema, como no livro Fumaça. Torna-se importante que a literatura infantil seja reconhecida 
pelos profissionais da Saúde e da Educação como um elemento terapêutico, possibilitando que as crianças 
divirtam-se, emocionem-se e reflitam sobre esse tema pertinente e tão presente em seus cotidianos e na vida de 
todos. 
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Wordless books are traditionally associated with illiterate children. However, many of them have fragmented and 
dense proposals, assuming skills and prior knowledge that a young reader would hardly have. Thus, in research 
whose focus is on books for children selected by the Brazilian - National Program of the School Library (PNBE), 
we chose to study Renato Moriconi and Ilan Brenman’s Bocejo. The book consists of apparent isolated scenes 
that, joined together, form a unique whole, dialoguing with stages that show the history of humanity - from Bible’s 
Eve to the arrival of man on the Moon or from the act of an individual reader to the interaction with the book. Lack 
of words that could guide the understanding of the reader, temporal gaps between scenes and the multiplicity of 
elements which compose each picture lead to structure and thematic fractures that complicate the reception of the 
book by the beginning reader. The meanings of the story emerge by a picture and the articulation with the fact that 
the character represented is referring to. The proposal of the work prioritizes the emancipatory nature of the reader; 
however, in the case of young readers, mediation is necessary to help children in the process of comprehension, 
understanding the book and the art process involved in this humanity path. 
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Este artigo objetiva analisar os critérios de seleção para a constituição dos acervos de livros literários enviados 
às escolas públicas brasileiras pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola, em suas edições de 2006 a 2014, 
que teve o Ceale/UFMG como órgão responsável pela avaliação pedagógica das obras de literatura. Para tanto, 
recorre às fontes documentais, especialmente os editais produzidos pelo Ministério da Educação para esse 
período. Assim, além de contribuir para o debate sobre o que é considerado literatura de boa qualidade, este 
estudo se justifica pela defesa da continuidade e do aprimoramento do PNBE como uma importante política 
pública de leitura. De modo geral, os resultados apontam para uma ampliação no conceito de literatura, mas 
também para a necessidade de especificações de alguns aspectos da avaliação e para a valorização de temas 
sobre a diversidade étnica, racial, econômica, sexual e social nos editais, fomentando uma produção literária mais 
plural. 
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Este artigo objetiva apresentar alguns dados sobre a implantação do Programa Nacional Biblioteca da Escola – 
PNBE do Professor (2010 e 2013) na ação de adquirir e distribuir livros para professores das escolas públicas. 
Diante disso, indagamos: como foi o processo de implantação e distribuição do PNBE do Professor nas edições 
de 2010 e 2013 em quatro escolas da rede estadual de Primavera do Leste, Mato Grosso? Assim, o presente 
estudo se utilizou da abordagem quanti-quali, sendo constituído por pesquisa documental para compreender e 
detalhar algumas informações sobre o Programa e o estudo de caso para demonstrar os dados referentes aos 
(des)usos dos materiais distribuídos para a formação docente. A leitura deste artigo permite reflexões sobre a 
leitura na constituição do profissional docente, apontando a importância de os docentes conhecerem as obras do 
PNBE para que desenvolvam ações individuais e/ou coletivas que promovam o uso dos acervos 
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O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) foi criado em 1997, com o objetivo de garantir acesso a 
obras de literatura infantil e juvenil aos alunos da escola pública. O investimento sistemático, por parte do 
governo, na distribuição de obras para rede escolar resultou em ampla cobertura, com acervos de obras 
literárias, livros de referência e de apoio à formação de professores em todo território nacional. Embora abarque 
em seus acervos um número extenso de diversos gêneros, inicialmente, não havia denominação de títulos que 
contemplassem a narrativa visual ou o livro de imagens. O espaço conquistado pelo livro de imagens ainda é 
restrito e necessita de ampliação em direção da formação dos leitores e dos mediadores. Em o PNBE começou 
a incluir em seus acervos alguns livros de imagens, e em 2005 foi organizada a categoria “livro de imagem” – 
com a presença do livro Ritinha bonitinha (2005) de Eva Furnari - e a categoria “livros de narrativas por 
imagens” em 2010. Nesse artigo, nos deteremos, inicialmente, no percurso sobre a ilustração no livro infantil, e 
depois, na presença dos livros de imagens no PNBE que são apresentados nesse intervalo (2005/2010), nos 
interessa investigar as categorias e os livros aí colocados em suas definições para leitura e anos escolares 
indicados. Acreditamos que a discussão terminológica possa servir de ponto de partida para avaliar as relações 
estabelecidas entre os títulos dos acervos e os leitores para os quais estes são direcionados. Apoiamos nossas 
observações sobre livro de imagens e de narrativa visual em Hunt (2010), Nikolajeva e Scott (2011) e Linden 
(2011) e sobre leitura de ilustração e formação do professor em Camargo (1988) e Ramos (2012). 
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O artigo fundamenta-se na promoção do acesso aos livros de literatura para as crianças por meio do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Diante disso, indagamos: Como funciona o PNBE na ação de distribuir 
obras literárias para as crianças da Educação Infantil? Quais as possibilidades de promover prática de leitura com 
as obras do Programa?. Assim, este texto tem por objetivo apresentar informações do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola na distribuição de livros de literatura para a infância e descrever uma prática de leitura 
realizada com as crianças, por meio da obra Bruxa, Bruxa, venha a minha festa, de Arden Druce. Para tanto, o 
presente estudo, utilizou-se da abordagem qualitativa, com a pesquisa documental e bibliográfico, para 
compreender e detalhar algumas informações sobre o Programa, bem como o estudo de caso para a prática 
realizada com crianças da Educação Infantil de uma creche, da cidade de Presidente Prudente – São Paulo. 
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Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a formação de leitores, sobretudo depois que começaram a ser 
difundidos os baixos índices de leitura dos estudantes no Brasil. Contribuições e estratégias de toda ordem - das 
mais teóricas às mais práticas - têm sido adotadas com o objetivo de superar esse estado de coisas. No incentivo 
à leitura e à formação de leitores ganha destaque o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE/MEC) que, 
desde 1997, tem atuado com o objetivo de democratizar o acesso a obras de literatura brasileira e estrangeira 
infantis e juvenis, além de fornecer materiais de pesquisa e de referência a professores e alunos das escolas 
públicas brasileiras. Já o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), criado em 
2007, centra suas ações tanto na formação continuada de professores, os quais são levados a ressignificar suas 
práticas educativas, atuando como elo entre a rede de educação básica e instituição de ensino superior, quanto 
na formação inicial de licenciandos, uma vez que os alunos dos cursos de licenciatura tem a possibilidade de 
fundamentar melhor a sua prática docente e, em decorrência disso, alcançarem uma formação mais sólida. É 
objetivo deste artigo discutir a importância destas duas políticas públicas para a promoção da leitura literária e 
para a qual a mediação assume, cada vez mais, aspecto essencial na e para a formação de leitores. 
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Ações governamentais de fomento à leitura, como o Programa Nacional Biblioteca da Escola, tendem a orientar 
o mercado editorial brasileiro, no sentido de ofertar obras que atendam às demandas de tal política e, 
consequentemente, contribuam para configurar um estatuto da literatura infantil e juvenil brasileira. Assim, para 
analisar peculiaridades da poesia infantil brasileira, foram selecionadas obras poéticas do acervo do PNBE 2010. 
Após apresentação dos títulos poéticos do acervo, foram analisados quatro poemas de quatro obras, a fim de 
discutir a composição do poético na poesia infantil brasileira selecionada pelo PNBE. O artigo discute o estatuto 
da poesia infantil brasileira na contemporaneidade, a partir de uma política governamental, e sinaliza que os textos 
poéticos tendem a convocar o leitor em formação a concretizar a natureza ao mesmo tempo interativa e 
contemplativa da poesia. 
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O presente artigo discute acerca do trabalho com a literatura na Educação Infantil considerando a importante 
contribuição do PNBE neste processo, uma vez que este programa tem como objetivo formar e qualificar 
bibliotecas escolares. Trata-se de um estudo teórico sobre o PNBE e a literatura infantil, ilustrado com a narrativa 
de uma experiência do trabalho com a leitura na Educação Infantil. De tal forma, os objetivos deste artigo são: i) 
apresentar o PNBE e refletir sobre suas contribuições na escola; ii) relatar uma experiência de leitura na educação 
infantil; iii) mostrar que o trabalho com a literatura na educação infantil pode estar atrelado aos interesses das 
crianças e pode ser uma preciosa ferramenta na descoberta do mundo pelos pequenos. Compreendemos que 
intencionalidade e formação constituem-se aspectos fundamentais na construção de um trabalho que afeta 
significativamente os alunos, possibilitando o estabelecimento de uma relação frutuosa entre a criança e os livros. 
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Compreendendo a poesia como uma experiência decisiva para o desenvolvimento da linguagem na infância, o 
presente artigo analisa imagens poéticas na literatura infantil, com o intuito de contribuir para processos de ensino-
aprendizagem da leitura. A partir de estudo descritivo-analítico, focalizam-se seis títulos poéticos selecionados 
pelo PNBE 2010/2012, nos quais a imagem poética se concretiza por meio do uso de figuras de linguagem, 
configurando jogos sonoros ou semânticos. A pesquisa aponta para as contribuições que a exploração intencional 
das imagens poéticas pode trazer ao desenvolvimento da inteligência linguística do interlocutor infantil, 
subsidiando-o no entendimento de si e do seu entorno e favorecendo a sua formação como leitor. 
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v. 26, n. 3, p. 190-206, set./dez. 
2015. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.p
hp/Nuances/article/viewFile/362
5/3155. Acesso em: 12 set. 2019.   

14 

Estudo das 
práticas: de 
leitura, de 

formação de 
leitores e de 
mediação de 

leitura 

Artigo de 
periódico 

Educação 

O presente trabalho pretende discutir sobre leitura, letramento literário e literatura infantil além de sugerir práticas 
estratégicas de leitura para crianças e bebês. Assim, sua questão central é “como realizar práticas de leitura 
desde a educação infantil?”. Partimos de uma pesquisa bibliográfica acerca da leitura e da literatura na primeira 
infância, passando pela compreensão do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Por último, sugerimos 
práticas estratégicas de leitura na educação infantil a partir de dois títulos do PNBE / MEC. As práticas leitoras 
estão alicerçadas nas obras: Pedrinho, cadê você?, de Sônia Junqueira; e Lino, de André Neves. A leitura do 
artigo permite a reflexão a respeito das possibilidades de se contribuir na formação de crianças leitoras e indica 
aprofundamento teórico no qual a leitura precisa ser ensinada e não apenas ofertada sem intervenção, mediação 
e diálogo. 

SILVA, Kenia Adriana de Aquino 
Modesto. Letramento literário e 
práticas estratégicas de leitura 
na primeira infância. Nuances: 
estudos sobre Educação, 
Presidente Prudente, v. 26, n. 3, 
p. 207-225, set./dez. 2015. 
Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.p
hp/Nuances/article/view/3705/31
56. Acesso em: 12 set. 2019.  

15 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Representações 

Artigo de 
periódico 

Letras 

Este artigo analisa as representações de infância/criança na literatura infantil brasileira contemporânea a partir do 
marco teórico metodológico dos estudos culturais em educação. Como recorte de um estudo mais amplo que tem 
buscado compreender os fatores envolvidos na recepção dos livros que compõem os acervos do Programa 
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, este texto aborda as representações 
de crianças que sofrem e as diferentes origens desse sofrimento sob três eixos temáticos: pobreza e trabalho 
infantil, dificuldades no convívio social e medos infantis. Configuram-se material de análise oito obras apenas de 
autores brasileiros que compõem os acervos do PNBE, referentes aos anos 2012 e 2014, e que contêm narrativas 
com texto verbal e ilustrações e somente com imagens. 

SILVEIRA, Rosa Maria Hessel; 
QUADROS, Marta Campos de. 
Crianças que sofrem: 
representações da infância em 
livros distribuídos pelo PNBE. 
Estudos de Literatura 
Brasileira Contemporânea, 
Brasília, n. 46, p. 175-196, 
jul./dez. 2015. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S2316-
40182015000200175&lng=en&n
rm=iso. Acesso em: 12 set. 2019. 

16 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Relação com 
destinatários 

Artigo de 
periódico 

Educação 

O presente texto apresenta pesquisa que mapeou e analisou o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE) para a educação infantil, referente aos anos de 2008, 2010 e 2012, a partir da visitação a quatro 
instituições de educação infantil. A partir do mapeamento, foi realizada uma categorização dos títulos, de acordo 
com o gênero literário, e foram construídas tabelas de referência, visando orientar os professores sobre essa 
produção. Conclui-se que, embora o programa tenha vários pontos positivos, o processo de seleção e aquisição 
das obras pelo PNBE para a educação infantil necessita ser pensado de modo a contemplar as especificidades 
dos pequenos leitores, garantindo o direito à literatura. 

DEBUS, Eliana Santana Dias; 
AZEVEDO, Priscilla Silveira de. 
A literatura infantil em gêneros: o 
acervo do PNBE para a 
Educação infantil. 
Comunicações, Piracicaba, v. 
22, n. 2, p. 79-99, jul./dez. 2015. 
Disponível em: 
https://www.metodista.br/revista
s/revistas-
unimep/index.php/comunicacoes
/article/view/2236. Acesso em: 
12 set. 2019.  

17 
Análise do 
acervo do 

Artigo de 
periódico 

Letras 
O contato com a Literatura Infantil, especialmente com os contos de fadas, permite ao leitor conhecer personagens 
clássicos que sobrevivem no decorrer dos anos. E, dentre estes, alguns se destacam: princesas, príncipes, 
Chapeuzinhos, lobos e bruxas, pois, são os que habitam, também com muita frequência, histórias 

SILVA, Elesa Vanessa Kaiser da. 
Quem tem medo do lobo mau? A 
representação do lobo em contos 
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Programa – 
Representações 

contemporâneas e continuam atraindo a atenção das crianças. Assim, neste estudo, pretende-se, 
especificamente, analisar a representação do lobo em obras infantis contemporâneas que compõem o acervo do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola –PNBE –2012. Foram selecionadas obras que dialogam com os contos 
de fadas clássicos, a fim de analisar se a criação parodística permite uma inovação em relação às possibilidades 
de novos caminhos a serem seguidos pelos personagens. Sendo assim, este trabalho prenderá à análise de 
“Chapeuzinhos Coloridos”, de José Roberto Torero e Marcus  Aurelius  Pimenta  (2010); “Chapeuzinho  Vermelho:  
uma  aventura borbulhante”, de Lynn Roberts (2009);“De quem tem medo o Lobo Mau?”, de Silvana de Menezes 
(2009); “Cuidado com o menino!”, de Tony Blundell (2011); e “Mamãe, por que os dinossauros não vão à escola?”, 
de Quentin Greban (2010), as quais foram selecionadas a partir da leitura de 150 (cento e  cinquenta) obras 
literárias do acervo do PNBE  2012. Para tanto, foram utilizadas, para base teórica, sobretudo as obras de Linda 
Hutcheon (1985) Robert Darnton (2011), Ana Maria Machado (2002), Vera Teixeira de Aguiar Aguiar e Alice Áurea 
Penteado Martha (2012), entre outras 

e recontos. Linguagem: Estudos 
e Pesquisas, Catalão, v. 19, n. 1, 
p. 97-113, jan./jun. 2015. 
Disponível em: 
https://revistas.ufg.br/lep/article/
view/39894. Acesso em: 12 set. 
2019.  
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conhecimento 
Resumo Referência 

1 
Análise do 
acervo do 

Programa – HQ 

Artigo de 
periódico 

Educação 

As histórias em quadrinhos (HQs) foram historicamente relegadas a uma posição subalterna entre os produtos 
culturais de massa desenvolvidos no século XX. O presente artigo revisita alguns episódios históricos que 
comprovam a desconfiança e reserva que a academia e a sociedade estadunidense e latino-americana 
desenvolveram em relação à indústria de quadrinhos. A segunda metade do século, entretanto, testemunhou a 
reversão de tal quadro com a reavaliação da importância das HQs e reconhecimento de suas propriedades 
artísticas. O artigo defende o argumento de que no Brasil o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem 
tido um papel determinante no inacabado processo de legitimação e consolidação da indústria de quadrinhos no 
Brasil. 

BAHIA, Marcio. A legitimação 
cultural dos quadrinhos e o 
Programa Nacional Biblioteca 
da Escola: uma história 
inacabada. Educação, Porto 
Alegre, v. 35, n. 3, p. 340-351, 
set./dez. 2012. Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.
br/ojs/index.php/faced/article/vie
w/11765. Acesso em: 13 set. 
2019.  

2 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Artigo de 
periódico 

Educação 

O presente trabalho apresenta, socializa e discute alguns resultados da pesquisa realizada em 2005/2006 em 
parceria com a Unesco, sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), da Secretaria de Educação 
Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC). A pesquisa buscou conhecer, por meio de uma amostra 
estatística, as concepções de livro, leitura, escrita e biblioteca de docentes, de alunos, de diretores e de 
comunidades de escolas públicas brasileiras envolvidas com o recebimento de acervos individuais e coletivos, no 
âmbito do Programa. A investigação constituiu uma avaliação diagnóstica acerca do funcionamento do PNBE que 
se centra, desde 1998, principalmente, na distribuição de obras literárias às escolas públicas. O trabalho 
apresenta não apenas algumas conclusões relativas aos impactos produzidos nas práticas pedagógicas e 
educativas a partir da política oficial de distribuição de livros, mas também as diversas formas de apropriação e 
implementação dessa política por parte dos diversos atores da escola envolvidos. 

PAIVA, Jane; BERENBLUM, 
Andréa. Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE): 
uma avaliação diagnóstica. Pro-
Posições, Campinas, SP, v. 20, 
n. 1, p. 173-188, jan./abr. 2009. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-
73072009000100010&lng=en&
nrm=iso. Acesso em: 13 set. 
2019. 

3 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Artigo de 
periódico 

Educação 

O artigo busca evidenciar as personagens negras nos livros de imagem do acervo do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) para a Educação Infantil nas suas quatro edições (2008, 2010, 2012, 2014). Para 
tal, realizou-se o mapeamento dos títulos, 77 no total, divulgados pelo Ministério da Educação/Centro de 
Alfabetização Leitura e Escrita (MEC/CEALE), considerando 59, pois alguns continham pequenas narrativas e 
palavras-chave. Desse total, foram analisados 13 títulos, dos quais cinco trazem personagens negras que estão 
inseridas no contexto da narrativa com outras personagens, mas sem participação ativa, e oito trazem 

SPENGLER, Maria Laura 
Pozzobon; DEBUS, Eliane 
Santana Dias. Personagens 
negras nos livros de imagens do 
Programa Nacional Biblioteca 
da Escola (PNBE) para a 
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personagens negras que participam da narrativa. Desses oito, em quatro as personagens negras são 
protagonistas, a saber: Bem me quero, bem me querem (RENNÓ, 2009a), O almoço (VALE, 1987), Mar de sonhos 
(NOLAN, 2012) e Quando os tam-tans fazem tum-tum (ZIGG, 2013). A partir do referencial teórico sobre o livro 
de imagem (BELMIRO, 2017; SPENGLER, 2017) em diálogo com os estudos sobre literatura infantil e a cultura 
africana e afro-brasileira (ARAUJO, 2015; DEBUS, 2017, REYES, 2010), a análise busca evidenciar qual a 
representação proposta por essas narrativas e suas contribuições, ou não, para a Educação das Relações Étnico-
Raciais (ERER). 

Educação Infantil. Roteiro, 
Joaçaba, v. 44, n. 1, p. 1-20, 
jan./abr. 2019. Disponível em: 
https://portalperiodicos.unoesc.
edu.br/roteiro/article/view/15822
. Acesso em: 13 set. 2019.  

4 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Artigo de 
periódico 

Letras 

O objetivo deste artigo é buscar as representações de pluralidade cultural brasileira nas obras de literatura 
infantojuvenil do Programa Nacional Biblioteca da Escola [PNBE], nas edições de 2001, 2002 e 2003, anos do 
projeto Literatura em Minha Casa, em especial aquelas destinadas à 4 e 5ª séries do Ensino Fundamental. O 
estudo parte dos editais de convocação para inscrição das obras que diziam que as coleções deveriam “[...] 
apresentar-se como um pequeno retrato da cultura brasileira [...]” (Brasil, 2001; 2002; 2003, p. 12), entendendo 
essa cultura como marcada pela diversidade. Para tanto, a análise foi dividida em dois momentos: o primeiro, que 
trata de pluralidade étnica, e o segundo sobre cultura e regionalismo. Em linhas gerais, os resultados apontam 
que, dentre 120 obras analisadas, 15 apresentam pluralidade étnico-racial e 12 obras apresentam aspectos de 
regionalismos e culturas de diferentes lugares do Brasil. 

PAULA, Flavia Ferreira de; 
FERNANDES, Celia Regina 
Delacio. Pluralidade cultural na 
literatura infantojuvenil 
brasileira: projeto Literatura em 
Minha Casa em questão. Acta 
Scientiarum, Maringá, v. 38, n. 
3, p. 233-241, jul./set. 2016. 
Disponível em: 
http://www.periodicos.uem.br/oj
s/index.php/ActaSciLangCult/art
icle/view/30688. Acesso em: 13 
set. 2019.  

5 

Processo de 
seleção, 

avaliação e 
aquisição das 

obras 

Artigo de 
periódico 

Letras 

Criado pelo governo federal no âmbito das políticas de promoção da leitura, o Programa Nacional da Biblioteca 
da Escola (PNBE) destina-se à aquisição de obras literárias para o acervo de biblioteca escolares do País. O 
artigo analisa o processo de triagem, seleção e compra das obras, verificando, em cada uma das suas três 
grandes etapas, os critérios, as lógicas que os sustentam e os efeitos que acarretam para o processo como um 
todo. O método empregado é a análise documental contextual dos editais dos PNBEs de 2012 e 2013. A análise 
contextualizada desse processo é relevante não só porque descreve criticamente o modo de funcionamento do 
PNBE, como também assinala os termos e limites da relação entre literatura e endereçamento escolar na 
formação do acervo da biblioteca de escola pública. 

COSSON, Rildo; PAIVA, 
Aparecida. O PNBE, a literatura 
e o endereçamento escolar. 
Remate de Males, Campinas, 
SP, v. 34, n. 2, p. 477-499, nov. 
2014. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.
br/ojs/index.php/remate/article/v
iew/8635860. Acesso em: 13 
set. 2019.  

6 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Análise gráfica 

Artigo de 
periódico 

Interdisciplinar 

A partir da apresentação do conceito de Design na Leitura e da reflexão a respeito dos lugares ocupados pelo 
Design nos livros de literatura voltados para crianças e jovens chancelados pelas políticas públicas, o presente 
artigo procura avaliar as relações existentes entre sujeitos leitores, objetos-livro e políticas públicas para a 
formação do leitor.  A exposição do processo metodológico desenvolvido para análise gráfica de livros 
selecionados pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), para os jovens estudantes dos anos finais do 
Ensino Fundamental, e apresentação dos dados encontrados resultaram na elaboração de propostas que visam 
contribuir para a consolidação do Design como campo interdisciplinar junto às diretrizes nacionais de fomento à 
leitura. 

LACERDA, Maira Goncalves; 
FARBIARZ, Jackeline Lima. 
Uma proposta de design na 
leitura: reflexões sobre sujeitos, 
objetoslivro e políticas públicas 
para a formação do leitor. 
InfoDesign, São Paulo, v. 13, n. 
3, p. 277-290, 2016. Disponível 
em: 
https://www.infodesign.org.br/inf
odesign/article/view/507/307. 
Acesso em: 13 set. 2019.   

7 
Avaliação e 

implementação 
Artigo de 
periódico 

Interdisciplinar 
O presente artigo tem como objetivo discutir a literatura infantojuvenil, as políticas públicas de leitura no Brasil e 
suas relações com a formação de leitores. Primeiramente, aborda a concepção de leitura, a partir dos conceitos 
de alfabetização e letramento, e dados sobre a leitura do Brasil, com base no INAF 2009 e no PISA 2009. A leitura 
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Delácio. Literatura 
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da política 
pública 

no ambiente escolar e o papel da literatura infantojuvenil na formação de novos leitores são também alvos de 
discussão. Em seguida, levanta informações sobre políticas públicas e programas de incentivo à leitura no Brasil 
nos últimos anos. Por fim, faz uma análise sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e algumas 
avaliações sobre o mesmo. 

infantojuvenil, políticas públicas 
de leitura e formação de leitores. 
Revista de Políticas Públicas, 
São Luís, v. 18, n. 2, p. 587-601, 
jul./dez. 2014. Disponível em: 
http://www.periodicoseletronico
s.ufma.br/index.php/rppublica/ar
ticle/view/3172. Acesso em: 13 
set. 2019. 

8 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Traduções  

Artigo de 
periódico 

Letras 

O Estado brasileiro tem sido, historicamente, o grande cliente das editoras de livros para crianças. A literatura 
infantil brasileira surge, já em seus primórdios, vinculada à escolarização, e as escolas públicas são o primeiro 
reduto do mercado livreiro. Ao longo do pouco mais de um século de história da literatura infantil no Brasil, o papel 
do Estado e da instituição escolar seguem decisivos nos rumos do mercado editorial. Percorrendo essa trilha, 
refletiremos sobre a presença da literatura traduzida para a primeira infância (0 a 6 anos) no principal programa 
estatal de distribuição de livros de literatura – o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE/MEC). 

LIMA, Lia Araujo Miranda de. O 
Estado e a distribuição de livros 
para crianças: a literatura 
traduzida no PNBE. Belas 
Infiéis, Brasília, v. 4, n. 2, p. 67-
79, 2015. Disponível em: 
http://periodicos.unb.br/index.ph
p/belasinfieis/article/view/16493
/11754. Acesso em: 13 set. 
2019. 

9 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Relação com 
destinatários 

Artigo de 
periódico 

Educação 

O trabalho analisa três edições do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tomando como ponto de 
partida a avaliação pedagógica realizada pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da Faculdade 
de Educação da UFMG. O objetivo é refletir sobre a produção editorial destinada ao público juvenil, a partir dos 
acervos destinados aos jovens, tanto dos anos finais do Ensino Fundamental quanto os do Ensino Médio, nas 
edições do PNBE destinadas a esses segmentos, nos anos de 2006, 2009 e 2011. Neste texto, apresentamos ao 
debate nossa maior inquietação: a possível distância entre a composição dos acervos e a apropriação efetiva dos 
mesmos pelos jovens. 

PAIVA, Aparecida. Selecionar é 
preciso, avaliar é fundamental: 
acervos de literatura para jovens 
leitores. Educação, Porto 
Alegre, v. 35, n. 3, p. 301-307, 
set./dez. 2012. Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.
br/ojs/index.php/faced/article/vie
w/11745.  Acesso em: 13 set. 
2019. 

10 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Artigo de 
periódico 

Educação 

Este artigo tem como objetivo investigar política de implantação, na Educação Infantil, do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola - PNBE. Adotando uma abordagem quanti-qualitativa, analisa-se o percurso do acervo de 
livros da gestão até o leitor. O corpus é constituído de 21 Centros Municipais de Educação Infantil da Rede de 
Ensino de Natal-RN, Brasil, de um universo de 69. Dados derivam de entrevista semiestruturada com gestores da 
Secretaria Municipal de Educação. Resultados indicam que a política descentralizadora de gestão do programa 
descompromete os atores de responsabilidade em sua implantação. Assim, a despeito de grande investimento, 
leitores, em rito iniciático, passam fome de leitura, ilhados por caixas de tesouros fechadas. 

AMARILHA, Marly; SILVA, 
Sayonara Fernandes da. 
Política de leitura na Educação 
Infantil: da gestão ao leitor. Pro-
Posições, Campinas, SP, v. 27, 
n. 2, p. 93-114, maio/ago. 2016. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-
73072016000200093&lng=en&
nrm=iso. Acesso em: 14 set. 
2019. 

11 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Representações 

Artigo de 
periódico 

Interdisciplinar 

Este estudo, de abordagem qualitativa e tipo descritivo-exploratório, analisa a visão do envelhecimento veiculada 
por livros infanto-juvenis. O caminho metodológico foi permeado pela seleção, aquisição e análise, utilizando-se 
a técnica de análise de conteúdo categorial por temática, de livros nacionais recomendados pelo Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), publicados entre 2003 e 2012, tendo em seu enredo a menção ao idoso 

FERREIRA, Cíntia Priscila da 
Silva et al. A visão do 
envelhecimento, da velhice e do 
idoso veiculada por livros 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3172
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http://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis/article/view/16493/11754
http://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis/article/view/16493/11754
http://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis/article/view/16493/11754
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/11745
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e/ou à velhice e/ou ao envelhecimento de seres humanos. Identificaram-se duas grandes categorias temáticas, 
compostas por subcategorias: 1) aspectos biológicos na velhice, com as subcategorias senescência versus 
senilidade e mitos relacionados aos aspectos físicos dos idosos; e 2) aspectos psicossociais na velhice, com as 
subcategorias conhecimento e experiência de vida do idoso, intergeracionalidade, autorrealização na velhice, 
isolamento social, mitos relacionados à velhice e morte na velhice. Os resultados procuram contribuir para uma 
melhor utilização dos livros infanto-juvenis no processo educativo a respeito do tema envelhecimento, não só em 
termos de cidadania e civilidade como também em termos de educação em saúde. 

infanto-juvenis. Saúde e 
Sociedade, São Paulo, v. 24, n. 
3, p. 1061-1075, jul./set. 2015. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0104-
12902015000301061&lng=en&
nrm=iso. Acesso em: 14 set. 
2019. 

12 

Estudo das 
práticas: de 
leitura, de 

formação de 
leitores e de 
mediação de 

leitura 

Artigo de 
periódico 

Educação 

Este artigo relata, a partir de pesquisa empírica, como estudantes de 4° ano do Ensino Fundamental configuram 
o poético, por meio do estudo orientado de poemas veiculados em obras selecionadas pelo Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE). Parte de investigação maior, o artigo propõe procedimentos mediadores para o 
poema "O eco", de Cecília Meireles, problematizando o letramento poético. A investigação apoia-se 
principalmente em Huizinga e Kirinus. O problema posto justifica-se em virtude de a formação de leitores ser um 
desafio para o âmbito educacional e para a criação e a manutenção de políticas públicas. O artigo contribui para 
apresentar possibilidade de inserção escolar do acervo do PNBE e aponta caminhos para o desenvolvimento do 
poético, que tende a ser pouco explorado na escola. 

RAMOS, Flávia Brocchetto; 
MARANGONI, Marli Cristina 
Tasca. Ecos da poesia no leitor 
mirim. Pro-Posições, 
Campinas, SP, v. 27, n. 2, p. 67-
92, maio/ago.  2016. Disponível 
em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-
73072016000200067&lng=en&
nrm=iso. Acesso em: 14 set. 
2019. 

13 

Processo de 
seleção, 

avaliação e 
aquisição das 

obras 

Artigo de 
periódico 

Educação 

Este artigo apresenta um estudo das mudanças nos critérios utilizados na escolha de obras literárias durante o 
processo de avaliação e seleção ao longo da existência do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Com 
esse propósito, o trabalho se detém nos anexos dos editais em que constam os critérios de avaliação e seleção. 
Para tanto, este estudo divide-se em duas partes. Na primeira, são abordados os critérios seletivos das obras de 
1998 até o ano de 2004, devido ao término, neste ano, do projeto Literatura em minha casa. Posteriormente, são 
discutidos os critérios de avaliação e seleção apresentados nos editais de 2005 a 2012, período em que as obras 
foram compradas para compor os acervos das bibliotecas escolares. 

FERNANDES, Célia Regina 
Delácio; CORDEIRO, Maisa 
Barbosa da Silva. Os critérios de 
avaliação e seleção do PNBE: 
um estudo diacrônico. 
Educação, Porto Alegre, v. 35, 
n. 3, p. 319-328, set./dez. 2012. 
Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.
br/ojs/index.php/faced/article/vie
w/11749/8389. Acesso em: 18 
set. 2019.  

 
LUME – REPOSITÓRIO DIGITAL DA UFRGS 

Nº Eixo Tipo 
Área do 

conhecimento 
Resumo Referência 

1 

Análise das 
ações 

específicas do 
Programa –  
PNBE do 
Professor 

Trabalho 
de 

conclusão 
de curso 

de 
graduação 

Biologia 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do Governo Federal, distribui obras literárias ou didáticas 
voltadas aos estudantes e de apoio pedagógico direcionadas à formação continuada dos professores. O PNBE 
do Professor 2010 foi o foco deste trabalho. Segundo dados do MEC/FNDE as obras são distribuídas em kits 
compostos por livros de todas as áreas de conhecimento da Educação Básica. Neste estudo, concentramos 
nossas atenções nos livros pertencentes ao acervo do professor, dedicados às áreas de Ciências e Biologia. 
Buscamos verificar se as escolas e os professores têm conhecimento deste programa e se os docentes fazem 
uso deste material complementar para o planejamento e a preparação de suas aulas. O processo de investigação, 
de cunho qualitativo, foi realizado por meio de entrevistas com os responsáveis pelas bibliotecas escolares e com 

CARVALHO, Leiliane de Vargas. 
PNBE do Professor: um 
instrumento pedagógico para o 
incremento das aulas de 
Ciências e Biologia?. 2013. 
Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura em Ciências 
Biológicas) – Universidade 
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os professores de Ciências ou Biologia de sete Escolas Públicas Estaduais. Para a análise do acervo, utilizou-se 
a metodologia de análise documental. Constatou-se que a maioria das escolas desconhecia a coleção PNBE – 
Professor 2010; também verificou-se a inexistência de um profissional com qualificação para atuar na biblioteca 
das escolas. Em relação aos docentes, dos 7 entrevistados 6 desconheciam por completo a existência deste 
acervo e dos livros nas bibliotecas das escolas. Em relação ao acervo, embora os livros apresentem riqueza 
pedagógica, nem todos são atrativos, o que pode afastar o professor de sua busca e posterior leitura. Finalizando, 
entendemos que estratégias precisam ser criadas para auxiliar na divulgação do programa dentro das escolas, 
possibilitando a formação continuada do professor e melhorias no processo de ensino-aprendizagem. 

Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2013. Disponível 
em: 
http://hdl.handle.net/10183/9679
9. Acesso em: 14 set. 2019. 

2 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Trabalho 
de 

conclusão 
de curso 

de 
graduação 

Biblioteconomia 

Esta pesquisa investiga a presença dos conteúdos de cultura afro-brasileira e africana nos livros infantis dos 
acervos selecionados para o PNBE. A questão de pesquisa que motiva o estudo é: Como se dá a presença dos 
conteúdos da cultura africana e afro-brasileira nos livros infantis distribuídos às bibliotecas escolares públicas 
através do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) em consonância com a Lei 10.639/2003? Tem como 
objetivo geral mapear os livros de literatura infantil distribuídos pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE) nas edições de 2008, 2010 e 2012 direcionadas para o ensino fundamental e educação infantil em 
consonância com a Lei. 10.639/2003. Dentre os objetivos específicos, busca: a) Identificar nas listas do Programa 
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) a quantidade de obras com conteúdo da cultura africana e afro-brasileira 
que foram distribuídas para a educação infantil e ensino fundamental das escolas públicas do país; b) Listar as 
obras de cultura africana e afro-brasileira distribuídas para a educação infantil e ensino fundamental das escolas 
públicas; c) A partir das listas, selecionar e analisar o enredo, os personagens e o contexto de três obras de 
narrativa infantil que estão em consonância com a Lei 10.639/2003. Pesquisa exploratória de abordagem 
qualitativa utiliza como instrumentos para coleta de dados a pesquisa documental para o levantamento de 
informações em sites oficiais do Programa Nacional Biblioteca na Escola. Para análise dos dados aplica a análise 
de conteúdo para identificar as obras que estão em consonância com a Lei 10.639/2003, seleciona três títulos de 
literatura infantil dentro da temática pesquisada para verificar e descrever os aspectos representativos de cultura 
afro-brasileira e africana. Conclui que das listas analisadas, encontrou-se 33 livros de literatura infantil em que há 
personagens negros em contextos diversos e narrativas de cultura afro-brasileira e africana. Deste total, 
identificou-se obras de estilos e narrativas variadas: mitos, lendas, contos e narrativas infantis sobre a cultura 
africana e povos originários. As três obras de narrativa infantil analisadas, Chuva de Manga, Betina e Lila e o 
Segredo da Chuva evidenciam a cultura africana e afro-brasileira através de personagens negros que assumem 
o papel de protagonistas diante de contextos e situações vivenciadas no cotidiano. 

RODRIGUES, Greicy Silveira de 
Souza. Lei 10.639/2003 e a 
literatura infantil de cultura 
africana e afro-brasileira: um 
estudo sobre o acervo 
distribuído pelo Programa 
Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE). 2018. Trabalho de 
Conclusão de Curso 
(Bacharelado em 
Biblioteconomia) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2018. Disponível 
em: 
http://hdl.handle.net/10183/1820
62. Acesso em: 14 set. 2019.  

3 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Trabalho 
de 

conclusão 
de curso 

de 
graduação 

Letras 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar o impacto do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 
em quatro escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. O programa analisado distribui acervos – 
especialmente de livros literários – para compor as bibliotecas de todas as escolas públicas brasileiras. A 
necessidade de conhecer as interpretações das políticas públicas no contexto de prática justifica este trabalho. 
Stephen Ball alerta para o fato de que a implementação de políticas públicas passa pelas interpretações dos 
agentes locais, o que faz com que a análise do impacto dessas políticas seja fundamental para que de fato gerem 
mudanças sociais – tanto estruturais, quanto na promoção da justiça social. A promoção da justiça social, no 
contexto do PNBE, se dá pelo potencial formador do texto literário, que colabora para a ampliação da visão de 
mundo do sujeito em formação (FERREIRA, 2012). A geração de dados foi feita em duas visitas a cada escola 
para observação da biblioteca e entrevista com as bibliotecárias. A partir da análise das notas de campo e da 
transcrição das entrevistas, constatou-se que todas as escolas recebiam acervos do PNBE, dispunham de 
bibliotecas equipadas para o armazenamento dos livros e promoviam algumas atividades escolares. Entretanto, 
viu-se a dificuldade no gerenciamento dos acervos escolares e na promoção de atividades de formação de leitores 
literários.  

VIEGAS, Maria Fernanda da 
Silva. O Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) 
em quatro escolas da rede 
municipal de Porto Alegre. 
2013. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura em Letras - 
Português e Literatura 
Portuguesa) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2013. Disponível 
em: 
http://hdl.handle.net/10183/9502
0. Acesso em: 14 set. 2019. 

http://hdl.handle.net/10183/96799
http://hdl.handle.net/10183/96799
http://hdl.handle.net/10183/182062
http://hdl.handle.net/10183/182062
http://hdl.handle.net/10183/95020
http://hdl.handle.net/10183/95020


405 

 

4 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Tese Educação 

Esta tese analisa as representações de gênero e raça, presentes no acervo de 110 obras que integram o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola do ano de 1999. Para tanto ela toma aportes dos Estudos de gênero e 
dos Estudos Culturais para dar conta de como tais representações se articulam para engendrar branquidade, 
negritude, masculinidade e feminilidade presentes no acervo. Discuto e analiso essas representações 
considerando que elas se engendram em processos de significação que nomeei de reificação da branquidade, 
radialização da negritude, masculonormatização e periferização da feminilidade. Com isso delineio, também, 
algumas das estratégias discursivas que operacionalizam esses processos de racialização e generificação nas 
obras e, a partir dessa análise, argumento que eles sinalizam para a manutenção/reificação dos discursos que 
colocam a identidade masculina, branca, adulta como padrão de referência para a hierarquização e subordinação 
das demais identidades raciais e de gênero. 

KAERCHER, Gládis Elise 
Pereira da Silva. O mundo na 
caixa: gênero e raça no 
Programa Nacional Biblioteca da 
Escola – 1999. 2006. Tese 
(Doutorado em Educação) – 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 
2006. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10183/1183
1. Acesso em: 14 set. 2019.  

5 

Estudo das 
práticas: de 
leitura, de 

formação de 
leitores e de 
mediação de 

leitura 

Tese Educação 

A relevância da imagem como texto produtor de sentido, único ou associado ao verbal, na constituição do livro 
literário infantil tem sido discutida em diferentes estudos internacionais e nacionais. Observa-se, porém, uma 
lacuna de pesquisas que enfoquem como a leitura da imagem na literatura infantil pode ser abordada no contexto 
escolar. Buscamos com essa pesquisa propor a leitura mediada do livro de imagem no Ensino Fundamental, 
compreendendo-a como prática de interação e sentido que auxilia no letramento visual. Assim, na primeira parte 
caracterizamos dois elementos deflagradores deste estudo: o livro de imagem e o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola (PNBE). No segundo momento, delimitamos e problematizamos as ações implicadas na realização do 
estudo: ler, mediar e letrar. Na terceira parte, situamos teórica e metodologicamente o modo como 
compreendemos a produção e a apreensão de sentido. Para isso descrevemos conceitos da semiótica discursiva 
(GREIMAS, 2004; FLOCH, 1985a, 1985b, 2001; OLIVEIRA, 1999, 2001, 2004, 2005) que nos permitem entender 
como o sentido pode se constituir em relação aos objetos, aos sujeitos e às suas interações. Valendo-nos da 
semiótica plástica, abordamos os aspectos estruturais do texto-imagem, buscando analisar os efeitos de sentido 
que a linguagem visual cria no objeto. Com base no desenrolar contemporâneo da teoria semiótica, 
caracterizamos modos de ser e agir dos sujeitos (LANDOWSKI 2009), em interação com objetos e entre si, e 
como produzem sentidos, revelando comportamentos que permitem distinguir regimes de interação e sentido. O 
estudo se dividiu em dois momentos: 1) leitura estrutural de três livros de imagem escolhidos para o estudo; 2) 
duas ações distintas de leitura mediada de livros de imagem do Acervo PNBE 2010, envolvendo três professoras 
da rede pública estadual do Rio Grande do Sul e alunos da escola onde elas atuavam. A primeira ação leitora, 
organizou-se em três encontros nos quais as professoras puderam refletir sobre a leitura do livro de imagem e 
exercitar o seu olhar leitor. A partir desse exercício, as professoras organizaram a segunda ação de leitura 
mediada, na qual propuseram uma mediação para uma das obras lidas com seu grupo de alunos do Ensino 
Fundamental. Essas duas práticas distintas de leitura permitiramnos observar os modos de ser e agir das 
professoras como leitoras e como esses comportamentos estiveram refletidos ou não, recursivamente, nas 
propostas de mediação organizadas por elas. Todo esse percurso teórico-prático-reflexivo permitiu-nos, por fim, 
na quinta parte, definir alguns princípios para uma abordagem de letramento visual que tenha o livro de imagem 
como objeto e a leitura mediada como ação. 

NUNES, Marília Forgearini. 
Leitura mediada do livro de 
imagem no ensino 
fundamental: letramento visual, 
interação e sentido. 2013. Tese 
(Doutorado em Educação) – 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 
2013. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10183/8797
8. Acesso em: 14 set. 2019.   

 
BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD) 

Nº Eixo Tipo 
Área do 

conhecimento 
Resumo Referência 

1 
Análise do 
acervo do 

Programa – 
Dissertação Educação 

A presente investigação vincula-se à linha de pesquisa “Práticas e Processos Formativos em Educação” do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. O objetivo principal é analisar a acessibilidade de leitura do Mecdaisy, utilizando 
os livros convertidos nessa solução tecnológica que compõem o acervo distribuído pelo Programa Nacional 

COSTENARO, Renato. O uso 
do acervo do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola 
em uma perspectiva 
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Inclusão e 
acessibilidade 

Biblioteca da Escola, comparando com outros formatos como e-book e audiobook, para estudantes cegos e com 
baixa visão. A metodologia da pesquisa foi dividida em quatro etapas: Diagnóstico; Verificação, Implementação e 
Análise dos Recursos; Intervenção na Formação. Para alcançar os objetivos propostos foram adotadas as 
abordagens qualitativa e quantitativa com enfoque na pesquisa-intervenção. Na primeira etapa denominada de 
“Diagnóstico” foram utilizadas as modalidades de entrevista semiestruturada e reflexiva. Durante a segunda etapa 
de “Verificação e Conhecimento” a técnica de observação sistemática foi utilizada no decorrer das análises 
envolvendo as três soluções tecnológicas de leitura realizadas com os três sujeitos com DV. Para levantamento 
de dados referente ao minicurso foi aplicado um questionário com perguntas fechadas, abertas e duplas. Na 
terceira etapa foi avaliada a funcionalidade dos tocadores Mecdaisy e DDReader +, além da identificação de 
padrões de acessibilidade para pessoas com DV nos formatos DAISY, e-book com extensões PDF e EPUB e 
audiobook em MP3. A quarta etapa “Intervenção na Formação” contemplou a realização do minicurso “Recursos 
de acessibilidade de leitura para pessoas com deficiência visual”, que teve como público-alvo estudantes de um 
curso de Pedagogia. Os resultados obtidos no final da pesquisa apontaram falhas no sistema do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação que controla a distribuição dos acervos de livros em Mecdaisy do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola. A investigação também sinalizou para a necessidade de formação dos professores 
e gestores para a utilização do Mecdaisy e de outras Tecnologias Assistivas que sejam enviadas às unidades 
escolares, e que é urgente o reaparelhamento das Salas de Recurso para Deficiente Visual. Referente aos testes 
realizados com as soluções tecnológicas de leitura todas elas proporcionaram autonomia e independência aos 
três sujeitos com DV, entretanto os livros eletrônicos (e-book) confeccionados com acessibilidade nos formatos 
PDF e EPUB, foram indicados como mais acessíveis devido à facilidade de utilização. A pesquisa constatou que 
as pessoas com DV querem ter o direito garantido de escolher dentre as mais variadas soluções tecnológicas de 
leitura as que são mais adequadas e pertinentes para cada situação. Na formação proposta, foi possível com um 
curso curto preparar pessoas para desenvolverem soluções de materiais para a leitura, não ficando preso apenas 
aos materiais selecionados, mas sensibilizar o educador para atender a Política Nacional da Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
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2 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

O estudo investiga o processo de implementação do Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE e a formação 
do leitor na Educação Infantil de Natal. É certo que a promoção da leitura literária é a oportunidade de inserção 
no mundo ligado à cidadania, aos direitos humanos e à justiça social, pois é a leitura que dá sentido à vida e, 
portanto, um direito de todos. O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de abordagem avaliativa. O 
procedimento metodológico de constituição do corpus de pesquisa se deu em três etapas: a primeira foi a análise 
das leis e os documentos de políticas públicas nacionais de promoção da leitura; os questionários aplicados pelo 
Comitê Gestor - Natal/RN nos CMEIs e os sites disponíveis do MEC que prestam conta da distribuição do acervo; 
na segunda etapa, foi adotado como procedimento metodológico a entrevista semiestruturada, elaborada com 
questões abertas que focam na gestão do programa e no acervo do PNBE; e a terceira etapa foi a visita a 21 
Centros de Educação Infantil de Natal para a realização das entrevistas e da etapa da observação exploratória 
dos espaços de leitura. São atores informantes nesta pesquisa: os assessores da SME - Natal e do FNDE, 
gestores dos Centros Municipais de Educação Infantil e professores, totalizando 30 informantes. Tomou-se como 
referencial teórico-metodológico os estudos de Amarilha (1993; 1994; 2002; 2006; 2010; 2012), Bardin (2001), 
Bogdan; Biklen (1994) Castro (2007; 2008; 2012), Demo (2000; 2006; 2008), Fischer (2006), Moreira; Caleffe 
(2008); Paiva (2008; 2012), Secchi (2010; 2012), Soares (2003; 2008) e Zilberman (2001; 2003; 2008). A análise 
indica que a estratégia de descentralização adotada no modelo de gestão pública transfere as responsabilidades 
e assunção do PNBE, eximindo os atores do planejamento de ações que garantam a eficiência e eficácia da 
implementação da política de leitura em níveis nacional e municipal. O qualificado acervo distribuído pelo MEC 
chega a todos os Centros de Educação Infantil independente da vontade ou da ação dos professores, poucos o 
conhecem, visto que não têm informação sobre o PNBE, tampouco recebem formação específica de maneira a 
articulá-lo à prática de leitura com as crianças da Educação Infantil. Os projetos de leitura implementados pela 
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iniciativa privada na Educação Infantil de Natal se sobrepõe ao PNBE, tornando-o invisível. Os espaços de leitura 
disponíveis para essa etapa de escolarização se resumem a cantinhos de leitura. Em alguns Centros Infantis, os 
livros permanecem guardados nas caixas ou trancados em armário fora de uso por professores e estudantes. 
Assim, o cuidado com a aquisição, a seleção do acervo, a preocupação com a oferta da leitura e do livro para 
esse nível de educação se perdem em volumes de caixas fechadas, professores alijados do processo e crianças 
sem o encantamento da leitura e do livro. Nesse contexto, este trabalho chama atenção para o quanto ainda se 
precisa investigar com o objetivo de compreender as perspectivas, tensões e desafios sobre as políticas públicas 
de promoção da leitura no nosso país. Espera-se que a pesquisa possa contribuir para melhorar o modelo de 
gerenciamento do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE garantindo a democratização da leitura e, por 
conseguinte, a formação do leitor na Educação Infantil. 

3 

Estudo das 
práticas: de 
leitura, de 

formação de 
leitores e de 
mediação de 

leitura 

Dissertação Educação 

A presente dissertação de mestrado está vinculada à linha de pesquisa Educação, Epistemologia e Linguagem 
do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O estudo discute práticas 
de mediação de leitura literária, a partir da perspectiva da educação, tendo como foco obras de literatura 
selecionadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)/2008 para alunos das séries iniciais do Ensino 
Fundamental. A investigação busca analisar o trajeto dessas obras no contexto escolar do município de Caxias 
do Sul/RS, especialmente nas bibliotecas dessas instituições de ensino, as quais se configuram como o espaço 
educacional que recebe o material do Governo e estão vinculadas ao docente que realiza a mediação. Para 
fundamentar as discussões acerca da educação e da literatura, visando à formação do sujeito, utilizam-se 
pressupostos teóricos de Candido (1995), Dewey (1971/1978), Larrosa (2002), Paviani (2003/2005) e Zilberman 
(1998). Autores como Chartier (2005), Hauser (1973), Saraiva & Mugge (2006) e Vygotsky (1991) auxiliam a 
pensar sobre questões referentes à mediação de leitura. A partir desse estudo, a pesquisa evidencia que a 
realidade escolar demonstra a falta de preparo do agir docente em relação ao tratamento das obras, que se 
constituem como acervos de boa qualidade literária. Dessa maneira, o papel da biblioteca escolar no processo de 
formação do leitor literário precisa ser repensado. Tais apontamentos conduzem à elaboração de roteiros de 
leitura, tendo como base livros do PNBE/2008 analisados nesse estudo – Contos de animais do mundo todo 
(2003), de Naomi Adler, Maria Mole (2002), de André Neves, O rei maluco e a rainha mais ainda (2006), de 
Fernanda Lopes de Almeida e Os Lusíadas em quadrinhos (2006), de Fido Nesti – e apoio teórico na Estética da 
Recepção, cuja proposta coloca o leitor no lugar do processo, concentrando as ações nos modos de percepção 
e de recepção do texto literário. Os roteiros, intencionalmente planejados, podem contribuir para a atuação do 
mediador de leitura e, em especial, para promover a competência leitora e a fruição da literatura dos estudantes. 
Eis a relevância deste estudo, que ficará à disposição de profissionais interessados no tema e preocupados em 
oferecer à criança leituras emancipadoras, a partir do texto literário. 
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4 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Tese Letras 

Esta tese tem como objetivo investigar o alcance e a influência da política de leitura destinada às pessoas jovens 
e adultas a partir do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), a fim de compreender como se 
dá a experiência de ler, a formação de novos leitores e do gosto pela leitura. Se estrutura a partir de três eixos 
temáticos de reflexão: a experiência de ler, o ciclo de política (Apêndice 2) educativa de leitura literária e a 
biblioteca da escola, em um momento histórico em que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) passou a ser uma 
das modalidade de ensino da Educação Básica. Os dados empíricos foram construídos por intermédio de 
pesquisa-ação, desenvolvida com a participação livre de alunos de turmas da EJA de uma escola de Ensino 
Fundamental, localizada em Caxias do Sul, cidade de porte médio do interior do Rio Grande do Sul. A escolha da 
metodologia pesquisa-ação tem o propósito de dar ao pesquisador e ao grupo de participantes os meios para 
enfrentar o problema de pesquisa na relação com o quadro de referência teórica e de análise das situações dos 
participantes. Os acervos literários do PBNE enviados a todas as escolas públicas do País, que respondem 
anualmente o Senso Escolar, são tomados como ponto de partida para a análise do ciclo de política educativa de 
leitura. Apresenta sustentação teórica de que o leitor é quem comanda a leitura e não o livro, a necessidade da 
mediação para a formação do leitor e a leitura no ambiente escolar, comandada pelo currículo, exige da biblioteca 
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escolar atividades voltadas aos conteúdos, situação que interfere diretamente na leitura de fruição e na formação 
do leitor de literatura. Os achados de campo, construídos pela pesquisa-ação, são analisados e interpretados, de 
forma interdisciplinar, pela contribuição teórica de Ball (2011, 2013), Manguel (1997, 2006), Thiollent (2011), 
Chartier (1996, 2001), Ramos (2013), Darnton (1986, 2010). A presente investigação decorre da convicção de 
que as Ciências Humanas e da Educação estão por inerência num eixo de tensão entre as teorias e as práticas 
e umas mobilizam e desencadeiam as outras, fazendo avançar o conhecimento. Por isso é apresentada uma 
proposta - uma contribuição à história de leitura e à política pública de leitura - que articula conhecimentos teóricos 
e práticos, para responder ao desafio atual do incentivo à cultura letrada no País. Os resultados mostram que a 
história de leitura é a história de cada um de seus leitores. A prática de envio de livros literários às escolas é 
antiga, e desvinculada de projetos de mediação, produz baixo impacto na experiência de leitura. As funções da 
biblioteca escolar ainda se associam às demandas do currículo, as quais se mantêm distantes da leitura de fruição. 
No entanto, a experiência de ler, pode mudar o percurso da autoformação da pessoa. 

5 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Traduções 

Dissertação Letras 

A literatura infantil – notadamente o livro ilustrado – tem conquistado importante espaço no mercado brasileiro, 
em razão principalmente do sistema escolar, que garante a aquisição regular e massiva de livros para as crianças. 
Nesse cenário, a literatura traduzida sempre teve forte presença, tendo precedido os autores brasileiros na 
formação da literatura infantil nacional. Atualmente, há dezenas de editoras que publicam traduções para crianças 
no Brasil, com centenas de títulos lançados a cada ano. Embora represente uma fração significativa do mercado 
editorial mundial, ainda existem queixas, como as do crítico literário Peter Hunt (2010), de que a literatura infantil 
não tem sido devidamente estudada. De fato, existe ainda um vasto terreno inexplorado, especialmente no que 
diz respeito à literatura para a primeira infância e os chamados livros ilustrados. Essas queixas, contudo, têm sido 
responsáveis por uma progressiva mudança de cenário, que no Brasil se iniciou na década de 1970, e a literatura 
infantil segue conquistando espaço na academia – inclusive no campo dos Estudos da Tradução. Após traçar um 
panorama histórico da literatura infantil traduzida no Brasil e fazermos uma reflexão acerca da relação da literatura 
infantil com o sistema literário brasileiro, a partir das contribuições teóricas de Itamar Even-Zohar (1990) e Gideon 
Toury (1998), realizamos uma cartografia das traduções que vêm sendo publicadas e adquiridas para as crianças 
brasileiras com base nos acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE/MEC) de 2008, 2010, 2012 
e 2014 e nos catálogos de três editoras: Brinque-Book (2013), Cosac Naify (2014) e Pequena Zahar (2014). A 
partir daí, delineamos um perfil das obras traduzidas e de seus tradutores e analisamos mais detalhadamente 
dois títulos a fim de apontar questões que são marcantes na tradução de livros ilustrados – em especial a relação 
entre os campos verbal e não-verbal – e na tradução para crianças – em especial a mediação e a oralidade do 
texto. Com base nos dados levantados e em sua observação, refletimos criticamente sobre a condição da tradução 
para crianças – reflexão que não é apenas literária, mas procura olhar para o livro sem ignorar sua condição de 
produto da indústria cultural. 
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Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Educação 

Este trabalho aborda a questão da representação da diversidade cultural/religiosa no Brasil e, sobretudo, na 
literatura infantojuvenil brasileira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, com perspectiva 
exploratória, realizada no acervo de literatura infantojuvenil do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 
2013. O acervo analisado é composto por diversos gêneros (narrativas por imagens, textos em versos e textos 
em prosa), autores variados e se destina às escolas públicas de educação básica do país, cadastradas no Censo 
Escolar. O Brasil tem sido considerado um país “multicultural”. Não se pode falar de uma cultura brasileira como 
se houvesse uma unicidade que corporificasse todas as manifestações materiais e espirituais do povo brasileiro. 
Uma diversidade de povos, etnias e tradições contribuiu para a formação e constituição da nossa identidade 
nacional. O reconhecimento desse pluralismo cultural/religioso somente tem se dado, todavia, após muitos 
conflitos. A hegemonia de alguns grupos culturais/religiosos tem contribuído, muitas vezes, para a disseminação 
de preconceito, discriminação, subjugação e desigualdades. Nesse sentido, através da Teoria do Discurso da 
Escola de Essex e das ferramentas da Análise de Discurso de linha francesa, sobretudo na perspectiva do 
discurso literário, de Dominique Maingueneau, nosso trabalho procura investigar a existência (ou não) de 
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elementos religiosos na literatura infantojuvenil brasileira a partir do acervo do PNBE 2013. Investigando como os 
discursos literários e religiosos interagem, confrontam-se e/ou articulam-se. Observou-se, sobretudo, que nos 
discursos dos autores brasileiros, a questão religiosa aparece predominantemente em forma de narrativas 
folclóricas ou míticas, esvaziando os significados práticos e cotidianos do sagrado. 

7 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Representações 

Dissertação Letras 

A pesquisa apresentada nesta dissertação teve como objetivo estudar a representação docente presente no 
acervo de literatura infantojuvenil distribuído às escolas públicas, por meio do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola – PNBE, no ano de 2008. Trata-se de um acervo destinado aos alunos do Ensino Fundamental e composto 
de cem obras literárias. Destas, cinco fazem referência à professora, totalizando assim, coincidentemente, cinco 
docentes. A escolha da personagem docente se justifica por ser a protagonista da sala de aula, aquela que faz a 
mediação entre o aluno e o livro, participa da formação do sujeito enquanto cidadão, além de ser a responsável 
pela aprendizagem. Verificou-se, ainda, os critérios de seleção, as editoras mais contempladas, bem como os 
autores e ilustradores mais recorrentes no acervo em questão. Os critérios de seleção se resumem em três: 
qualidade do texto, adequação temática e projeto gráfico. Com relação às editoras mais recorrentes, a maior parte 
delas está localizada na região sudeste do Brasil. Observou-se que a recorrência de autores consagrados no 
acervo do PNBE/2008 forma uma espécie de cânone literário no gênero. Dada a importância da materialidade 
das obras produzidas para o público mirim, também foi analisado o diálogo texto verbal e visual, por ser ele de 
fundamental importância na literatura para crianças e jovens, visto que a ilustração é um texto que carrega consigo 
muitos sentidos. Os resultados da pesquisa mostram expressivas exclusões e lacunas na representação docente, 
pois das cinco professoras, quatro são brancas e uma é mulata. Essas professoras de papel e tinta dialogam com 
as de carne e osso e apontam para a dificuldade de representação das características plurais do Brasil na literatura 
infantojuvenil do acervo do PNBE/2008. 
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Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Tese Educação 

Esta pesquisa situa-se no campo de estudos sobre as políticas públicas de distribuição de livros no Brasil e elege 
o Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE como corpus principal. O estudo descreve e investiga a 
implementação desse Programa nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Lagoa Santa/MG. O objetivo 
principal da investigação, portanto, foi verificar como uma Rede de Ensino que visa à integração de suas 
atividades, à formação permanente de seus profissionais e à valorização do livro e da leitura, lida com o PNBE, a 
fim de elucidar caminhos para uma melhor efetivação dessa política pública numa perspectiva nacional. Duas 
categorias básicas foram identificadas, permitindo a análise dos dados: o conhecimento dos profissionais da 
escola sobre a política pública e as estratégias de circulação e uso das obras literárias nas escolas. Foram 
utilizados como referenciais teóricos os estudos do campo das políticas públicas educacionais, e aqueles acerca 
do circuito do livro, da leitura, literatura, escolarização da literatura e formação de leitores. A pesquisa, de natureza 
qualitativa, contemplou movimentos de cunho exploratório, de abrangência nacional e, inserção na rede de ensino 
pesquisada, por meio de observações e entrevistas realizadas com diferentes profissionais das escolas. Foi 
possível constatar que, apesar de algumas dificuldades no que diz respeito à veiculação das informações sobre 
o programa advindas do MEC e à busca do município por sanar algumas dificuldades no que se refere à falta de 
infraestrutura das bibliotecas escolares, a política do PNBE tem se configurado de maneira satisfatória no 
município como parte integrante das ações escolares que visam à formação de leitores literários. Esta eficácia 
pode ser percebida a partir do interesse dos profissionais que atuam na rede, em especial os integrantes de seu 
Núcleo de Alfabetização e Letramento, por atuar nas diferentes áreas que perpassam essa política. Portanto, 
alguns pilares para a efetivação desta política na rede investigada são destacados: a revitalização dos espaços 
das bibliotecas escolares; as estratégias de divulgação das obras recebidas; a formação dos professores que 
atuam nas bibliotecas; o planejamento e acompanhamento das atividades realizadas tanto pela escola quanto 
pelas equipes de gestão do Núcleo de Alfabetização e Letramento e da Secretaria Municipal; o uso das obras 
literárias e da biblioteca como integrantes de um projeto geral que rege as ações educacionais do município com 
vistas a uma educação de qualidade que garanta o direito de leitura e escrita para os alunos das escolas públicas. 
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Análise do 
acervo do 

Programa - 
Representações 

Dissertação Educação 

O modelo de sociedade no qual estamos inseridos não garante e não sustenta o direito a uma vida digna para 
todos, pois a desigualdade impera em meio aos povos. Acreditamos que uma racionalidade não mais pautada na 
dicotomização entre ser humano e natureza seja necessária para a construção de outras formas de nos 
relacionarmos. A educação se configura como um campo de grande importância para a abordagem das questões 
ambientais e, ao incorporar essa dimensão, sustenta diversas metodologias, procedimentos, concepções e 
referenciais que orientam as diferentes práticas em educação ambiental. Em uma perspectiva crítica, a educação 
ambiental atribui papel fundamental à participação coletiva e ao trabalho educativo coerente com a busca pela 
transformação da realidade socioambiental. Preocupa-se com a valorização da vida, com as gerações presentes 
e futuras, com o cuidado para com o meio ambiente, com o desenvolvimento de novas formas de pensar a 
realidade. Essas preocupações devem estar presentes na escola e, também, nos materiais que nela circulam, 
tais como os livros de literatura infantil alicerçando esses ideais por meio da leitura, pois acreditamos que quando 
lemos entramos em contato com o mundo do outro e, a partir dessa experiência, geramos importantes ferramentas 
para a formação de nosso próprio mundo. Com o propósito de fomentar a leitura, o governo federal implantou em 
1997 o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que encaminha anualmente acervos de diversos tipos 
de livro às escolas públicas brasileiras. O presente trabalho procura traçar uma relação entre os livros de literatura 
infantil e a educação ambiental por meio da análise das obras pertencentes ao acervo para o ensino fundamental 
do PNBE 2008 que abordam questões ambientais. Com o objetivo de compreender quais as concepções de 
ambiente presentes nos livros, nos pautamos na classificação que Sauvé sugeriu em 2005 a respeito das múltiplas 
relações que estabelecemos com o meio ambiente. A autora mapeou 15 correntes em educação ambiental, sendo 
algumas de tradição mais antiga e outras mais recentes. Para a categorização dos dados, utilizamos a 
metodologia da análise textual discursiva. Nosso corpus foi constituído por sete livros, sendo que cada livro foi 
fragmentado e submetido à categorização. Para subsidiar a categorização, criamos um roteiro no qual elencamos 
alguns parâmetros que consideramos importantes em uma abordagem da temática ambiental. A comunicação 
dos sentidos lidos nos livros foi feita por meio de metatextos, apresentados em formato de texto e sistematizados 
em quadros. A corrente predominante foi a naturalista e acreditamos que um dos fatores que possibilitou essa 
ocorrência foram as datas de criação da maior parte das obras, compreendidas entre os anos 1970 e 1990, época 
em que predominavam as correntes mais antigas. De acordo com as análises que realizamos, percebemos que 
a maioria dos livros apresenta muitas possibilidades para o trabalho no campo da educação ambiental crítica em 
sala de aula, sendo bons instrumentos para problematizações acerca da temática ambiental e importantes 
ferramentas no processo de formação de leitores. 
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Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

Entendendo que a leitura exerce papel fundamental na vida das pessoas que vivem em uma sociedade letrada, 
e que a democratização da leitura provém de políticas públicas, o presente trabalho tem como objetivo discutir o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), no sentido de compreender sua apropriação pela escola no 5º 
ano do ensino fundamental. Especificamente, busca-se caracterizar o Programa dentro das políticas públicas de 
leitura, discutindo a formação do leitor de modo a perceber suas contribuições e impasses nas escolas municipais 
da cidade de Ipameri-Goiás. A pesquisa possui abordagem qualitativa, constituindo-se por meio de observações, 
registros em diário de campo e entrevistas semiestruturadas com professores, diretores, funcionários da biblioteca 
e um funcionário da Secretaria Municipal de Educação. Este estudo ancora-se, ainda, na análise de documentos 
relativos ao PNBE. Os dados construídos a partir dos instrumentos escolhidos possibilitam responder o seguinte 
problema: como as escolas da rede pública municipal de Ipameri-Goiás têm se apropriado dos acervos 
disponibilizados pelo PNBE para promover a formação de alunos leitores no 5º ano do ensino fundamental? A 
fundamentação teórica respalda-se principalmente nos estudos de Roger Chartier, Magda Soares, Aparecida 
Paiva, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, Célia Fernandes, Regina Copes, Ezequiel Silva, Eliane Yunes, Shiroma, 
entre outros autores que discutem leitura, políticas públicas de leitura e formação de leitores. A pesquisa revelou 
que, para que a apropriação do PNBE aconteça nas escolas, necessita-se de um trabalho consistente, visto que 
os livros têm chegado às escolas, mas o uso do acervo não tem se efetivado, seja em razão do pouco 
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conhecimento sobre o Programa, pela falta de espaços adequados para a leitura, ou pelo fato de os mediadores 
não possuírem formação específica. Além disso, as atividades e o tempo disponibilizados para a leitura 
mostraram-se incipientes, comprometendo a formação de leitores proficientes e ativos e que façam uso social do 
conhecimento articulado pela leitura. 

11 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Educação 

Entre os materiais largamente utilizados pela escola destacam-se os livros de literatura infantil, muitos dos quais 
recomendados pelo Programa Nacionais Biblioteca da Escola (PNBE), que reproduzem geralmente o padrão 
eurocêntrico contemplando apenas as crianças brancas de forma positiva. Por essa razão, esta pesquisa teve 
como objetivo analisar a presença dos personagens negros nos livros de literatura infantil recomendados pelo 
Programa Nacional Biblioteca Escolar (PNBE) no ano de 2010, para compreender como as crianças do primeiro 
e do quinto ano do ensino fundamental I vêem a presença do personagem negro na literatura infantil. A escolha 
pela série inicial e pela série final do ensino fundamental I deu-se a fim de investigar se as percepções acerca dos 
personagens negros são diferentes ao decorrer do processo escolar, ou seja, analisar se as crianças pequenas 
possuem representações diferentes das desenvolvidas pelas crianças maiores; observar a construção da 
identidade étnico-racial no interior da escola. Por tratar-se da proposição de uma pesquisa de tipo etnográfico, 
foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: observações para analisar e interpretar aspectos da 
literatura infantil veiculada na escola; entrevistas semiestruturadas para compreender como as crianças vêem a 
presença do personagem negro na literatura infantil; revisão bibliográfica e análise dos livros de literatura infantil 
recomendados pelo Programa Nacional Biblioteca Escolar (PNBE) de 2010. Foi escolhido o último ano do 
programa com o intuito de analisar as obras que estão em circulação atualmente 
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Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

O objetivo desta pesquisa é a compreensão dos obstáculos existentes entre programas de leitura, em especial o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola e escolas públicas, em relação à circulação do livro de literatura infantil. 
Para isso, uma verificação de como os programas de leitura impacta o cotidiano de uma escola pública municipal 
no interior do Estado de São Paulo foi feita. A compreensão dos obstáculos ao acesso, à circulação e à leitura de 
livros do Programa Nacional Biblioteca da Escola, assim como o entendimento da relação do livro de literatura 
com professores e alunos; a identificação dos livros e os autores de maior circulação entre professores e alunos 
e as razões de sua preferência foram averiguadas. Primeiramente um estudo do documento do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola para caracterização dos objetivos e intenções desse programa na distribuição de 
livros e formação de leitor na escola pública foi realizado. Depois a dinâmica de acesso e circulação do livro de 
literatura componente do acervo do programa dentro da escola foi descrita. A inserção do pesquisador na escola 
teve a duração de seis meses. A pesquisa etnográfica foi adotada como metodologia. A amostra da pesquisa se 
constitui de um grupo de 16 professores, distribuídos em um por série, em dois períodos para a composição dos 
dados analisados. Estes dados foram gerados pela análise do planejamento semanal; dos projetos de literatura 
dos professores, projeto da escola, projeto das entrevistas com professores e alunos; observação da circulação 
e da apropriação do livro nos espaços da escola. As conclusões indicam a incapacidade do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola em seus 10 anos de formulação de uma política de formação de leitores. O professor não 
conhece o programa... 
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Estudo das 
práticas: de 
leitura, de 

formação de 
leitores e de 
mediação de 

leitura 

Dissertação Letras 

O presente trabalho visa analisar as práticas de leitura literária, no âmbito escolar, com uso do acervo do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), destinado aos anos finais do ensino fundamental. Desenvolvido a partir de 
pesquisa bibliográfica considerando estudos teóricos no âmbito da literatura infantil e juvenil na escola e pesquisa 
de campo sobre práticas de leitura literária, realizada em escolas de ensino fundamental (anos finais) da rede 
municipal de Santa Inês, MA. A pesquisa de campo evidencia que a literatura tem chegado às escolas, no entanto, 
as escassas práticas de leitura literária realizadas a partir dos acervos do PNBE necessitam ser repensadas à luz 
dos pressupostos teóricos sobre a escolarização da literatura e o letramento literário. Nesse sentido, objetivamos, 
nessa pesquisa, discutir sobre a literatura na formação humana e sua presença na escola, com ênfase na 
distribuição, circulação e práticas de leitura literária a partir dos acervos do PNBE. Propomos que as ações desse 
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Programa possam, através da leitura literária na escola, resultar na formação de leitores literários por meio da 
realização de práticas de leitura condizentes ao letramento literário 
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Análise das 
ações 

específicas do 
Programa - 

PNBEM 

Dissertação Letras 

Esta pesquisa apresenta como foco de estudo uma análise sobre a leitura do acervo do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) para Ensino Médio do ano de 2013. Seu propósito foi investigar, em primeiro lugar, 
se as obras do PNBE 2013 para Ensino Médio são lidas por alunos de colégios públicos da cidade de Palotina-
PR aos quais os acervos se destinam e, em segundo lugar, coletar e analisar dados sobre a recepção de tais 
obras junto ao público pesquisado. Com a finalidade de encontrar respostas a esta problematização, os seguintes 
objetivos foram estabelecidos: identificar as obras do PNBE 2013 para Ensino Médio lidas pelos alunos, detectar 
as obras mais lidas deste acervo e, dentre estes títulos, verificar quais seriam os mais recomendados pelos alunos 
para a leitura para compreender as preferências temáticas dos jovens leitores do Ensino Médio. A partir das 
recomendações dos alunos e de depoimentos de leitor na rede social para leitores Skoob, observou-se como 
estes leitores estabeleceram relações com as obras lidas. Para alcançar estes propósitos, um questionário foi 
aplicado para alunos das segundas e terceiras séries do Ensino Médio de dois colégios estaduais da cidade de 
Palotina-PR, localizados em um bairro e no centro da cidade. Os dados gerados a partir do questionário indicaram 
que o acervo do PNBE 2013 Ensino Médio tem um baixo índice de leitura (apenas 35% do acervo foi lido pelos 
alunos). Os livros mais recomendados foram: O mágico de Oz (L. Frank Baum), As aventuras de Pinóquio (Carlo 
Collodi), O homem invisível (H. G. Wells), Éramos Seis (Maria José Dupré), 13 contos de medo e arrepios (Almir 
Correia), A ilha (Flávio Carneiro) e A ilha do tesouro (Robert Louis Stevenson), com prevalência das temáticas de 
terror, mistério, suspense, aventura, fantasia e drama familiar. A partir das recomendações dos alunos e dos 
depoimentos de leitor colhidos no Skoob, percebeu-se que os jovens leitores são capazes de construir sentidos 
para suas leituras a partir de relações que estabelecem entre ficção e realidade e valorizam oportunidades de 
compartilhamento de experiências leitoras. As análises e discussões desta pesquisa são balizadas pelas reflexões 
teóricas a respeito do papel do docente e da biblioteca escolar na mediação de leitura (PETIT, 2008), do ensino 
de literatura (TODOROV, 2009), da literatura de entretenimento (MAFRA, 2013) e narrativa trivial (KOTHE, 1994), 
de questões de leitura escolar (RIOLFI ET AL., 2008; GERALDI, 1997; CADEMARTORI, 2012), de interesses e 
motivações de leitura (BAMBERGER, 2000) e de questões de literatura e obra de arte (BORDIEU, 1989). 
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Análise do 
acervo do 

Programa – 
Análise textual 

Dissertação Letras 

A Leitura é uma atividade complexa que requer do leitor grande esforço cognitivo. Para sua realização são 
elementos necessários: o leitor, o texto e o contexto (LEFFA, 1996). Entre esses, o texto recebe destaque nessa 
pesquisa, por ser instrumento do trabalho docente. Pesquisas apontam que fatores linguísticos e extralinguísticos 
são importantes para determinar o grau de complexidade textual (McNAMARA; GRAESSER; LOUWERSE, 2012) 
além de influenciarem a compreensão do texto por meio do contexto vivenciado pelo leitor (FUZER; CABRAL, 
2014). Por isso, conhecer a complexidade textual dos textos utilizados para a leitura na escola é fator importante 
para que o professor possa criar estratégias de trabalho. Nosso objetivo é analisar a complexidade textual de 
quatorze obras que compõem o acervo literário do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE 2014), 
destinados à educação infantil (categoria 2) e aos anos iniciais do ensino fundamental (categoria 3), buscando 
compreender as relações entre dois índices de complexidade do texto. Para estabelecer a complexidade textual, 
utilizamos a metodologia proposta por Eggins (2004), que gera indicadores de densidade lexical e complexidade 
sintática, somando à sua análise às modalidades textuais, o gênero e o registro textual. Os resultados obtidos 
sugerem que as obras avaliadas apresentam um aumento tímido de densidade lexical, quando comparadas às 
categorias entre si. Os textos destinados à educação infantil (categoria 2) apresentam maior relação com a 
modalidade oral quando comparados aos textos destinados aos anos iniciais do ensino fundamental (categoria 
3). Os textos destinados aos anos iniciais do ensino fundamental (categoria 3) apresentam maior número de 
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informações em uma mesma oração, resultando em maior esforço cognitivo para atingir a compreensão. A análise 
da relação texto e contexto revela a dependência do texto em relação à imagem nas obras avaliadas. Esses 
fatores corroboram o grande trabalho envolvido no processo ensino-aprendizagem da leitura e a necessidade de 
se pensar em instrumentos que amparem o trabalho do professor. Conhecer a complexidade textual é essencial 
para que o professor possa fazer as escolhas de forma objetiva e segura, destinando os textos apropriados a 
cada uma das etapas de desenvolvimento do aluno leitor. 

16 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Ciência Política 

O acervo do Programa Nacional de Biblioteca na Escola no processo de mediação e de leitura literária no ensino 
médio do Instituto Federal do Tocantins com ênfase no Câmpus Paraíso do Tocantins. A problemática que incita 
esta investigação centra-se na política pública que oferece a materialidade aos bens culturais e as dificuldades 
encontradas no processo de circulação e o uso efetivo do acervo no ambiente escolar. A pesquisa parte do estudo 
das concepções de leitura, das políticas públicas internacionais para o livro, leitura e bibliotecas, em especial, na 
América Latina e do percurso histórico em torno das iniciativas governamentais a favor do incentivo à leitura na 
sociedade brasileira. Identificam-se as práticas leituras no Brasil a partir dos resultados do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos, do Indicador de Alfabetismo Brasileiro, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua e da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Apresenta-se o Programa Nacional de Biblioteca na Escola 
como uma política de distribuição de acervos literários e didáticos às bibliotecas das escolas públicas com o intuito 
de suprir a carência de bens culturais. A metodologia inclui pressupostos de investigação qualitativa com 
delineamento em estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de fontes documentais do Ministério da 
Educação e Instituto Federal do Tocantins, entrevistas semiestruturadas e questionário. Fundamentou-se na 
concepção de Análise de Conteúdo de Bardin (1977) para a análise dos dados. O lócus da pesquisa é o Câmpus 
Paraíso do Tocantins e os sujeitos investigados incluem os bibliotecários do Instituto Federal do Tocantins, 
professores de línguas portuguesa e estrangeiras e os discentes do ensino médio integrado do Câmpus Paraíso 
do Tocantins. Sobretudo, apoia-se nos elementos de natureza ética da pesquisa baseados na Resolução nº 196 
(BRASIL, 1996a). Os dados construídos possibilitam responder a seguinte indagação: como a comunidade 
escolar tem se apropriado dos acervos disponibilizados pelo PNBE para o estímulo à leitura? Os resultados 
indicam que o acervo do Programa Nacional de Biblioteca na Escola não contribuiu para promoção de práticas 
de leitura efetiva. Observou-se que os mediadores não executam atividades de leitura com as obras do acervo, 
todavia, os discentes têm os professores como responsáveis pela formação de leitor. Verificou-se que 49,25% 
dos discentes discordam das metodologias e didática aplicadas nas aulas de literatura e 80,6% utiliza a biblioteca 
para outros fins que não sejam a leitura e o empréstimo de livros. Identificou-se o perfil dos leitores: a maioria dos 
alunos lê (62,68%) e gosta de literatura (70,90%), principalmente, livros que retratam seu cotidiano; 52,24% não 
lê devido às exigências escolares e 50% leem livros impressos. Em relação aos profissionais, são leitores guiados 
por questões profissionais e de aprendizagem. Constatou-se que o Programa Nacional de Biblioteca na Escola 
mantem-se como uma política distributiva e não de formação de leitores, haja vista ser necessário que os 
mediadores se apropriem do acervo para aproximálos aos estudantes. Pretende-se, assim, contribuir para 
reflexões críticas sobre as políticas públicas de leitura. 
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Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Educação 

Esta dissertação trata das representações do negro na literatura infantil contemporânea, considerando algumas 
leituras do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) do ano de 2013 e tem por objetivo 
aprofundar o conhecimento sobre o tema, abordando a diversidade étnica afrodescendente como contribuição 
para a cultura brasileira. O corpus da pesquisa incluiu dez obras literárias infantis que compuseram o acervo do 
(PNBE) do ano de 2013, destinadas a alfabetizandos do ensino fundamental. A seleção dessas obras considerou 
primordialmente as que tratam da temática étnico-racial, especialmente no que se refere a africanidade e 
negritude. Com base em autores como Stuart Hall, Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes e Manuel Jacinto 
Sarmento, que tratam das concepções de cultura, identidade, diferença, negritude e infância, foram analisadas as 
obras acima citadas, o que evidenciou a importância da literatura para a construção da identidade e para a 
valorização cultural dos negros, além do caráter formativo e educativo para o exercício da cidadania e da 
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convivência com a diversidade. Observou-se que, embora as obras, de um modo geral, valorizem aspectos 
culturais e biológicos (cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da pele...) referentes aos negros, há pouca 
problematização das assimetrias sociais e das relações de poder entre os negros e demais etnias na sociedade 
brasileira. Questões como o preconceito e o racismo, por exemplo, não são explicitamente tratadas. O combate 
ao racismo deve ser tema de discussão entre os estudantes na sala de aula, estando a literatura a contribuir para 
o acesso à informação e à reflexão sobre as práticas sociais vigentes e as relações étnico-raciais. A cultura negra 
seria de fato valorizada, não como curiosidade ou exotismo, mas como elemento constitutivo da cultura e da 
sociedade brasileira. 
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Análise do 
acervo do 

Programa – 
Livro de Imagem 

Tese Educação 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar os livros de imagem que compõem os acervos do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) para a Educação Infantil em quatro edições ? 2008, 2010, 2012, 2014 ?, percebendo 
o livro de imagem como fundante de experiência literária de leitura com vistas à sensibilização do olhar. Para 
tanto, o caminho trilhado contemplou os seguintes objetivos específicos: conceituar o livro de imagem, 
percebendo-o historicamente como gênero literário; compreender a leitura literária do livro de imagem a partir da 
concepção de letramento/educação literária; analisar os livros de imagem que compõem o acervo para a 
Educação Infantil do PNBE. A pesquisa tem caráter qualitativo e tem como referencial teórico os fundamentos 
acerca do livro de imagem e as características que o tornam importante como gênero literário. Desse modo, 
discutiu-se as propostas teóricas de vários pesquisadores em forma de fortuna crítica (CAMARGO, 1995; LIMA, 
2009; RAMOS, 2013; NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011; VAN DER LINDEN, 2011, 2013), os aspectos referentes à 
Literatura infantil e à construção do gênero, a partir de seu destinatário específico (COELHO, 2000; ZILBERMAN, 
2005; PANOZZO; RAMOS, 2011; HUNT, 2010), que permite estabelecer uma base teórica para aprofundar a 
reflexão acerca da literatura para as crianças de Educação Infantil (DEBUS, 2006; BAPTISTA, 2012; REYES, 
2010), apoiando-se também nos documentos de referência norteadores da prática pedagógica para a Educação 
Infantil, bem como a concepção de letramento literário e educação literária (COSSON, 2012, 2015; RECHOU, 
2012) e os elementos que fundam e caracterizam o PNBE como política pública de leitura, destacando a 
composição dos acervos de livros de imagem. (PAIVA, 2012; FERNANDES, Célia 2013). Para isso, foram 
consultados os editais do Programa (BRASIL, 2008, 2010, 2012, 2014) e os materiais de apoio enviados às 
instituições (BRASIL, 2008, 2014), que permitiram a reflexão acerca da concepção de livro de imagem tomado 
para a composição dos acervos. Tomando como ponto de partida as listas oficiais dos livros selecionados, 
divulgadas pelo Ministério da Educação e o Centro de Alfabetização, leitura e Escrita (CEALE), que indicava a 
presença de 77 livros de imagem, houve a necessidade de excluir da lista os livros que continham textos verbais 
e, portanto, foram descritos analiticamente os 59 livros que contemplam a característica primordial de um livro de 
imagem, que é a de apresentar uma narrativa a partir de uma sequência de imagens guiada por um fionarrativo, 
entre os 360 livros distribuídos nos oito anos que o Programa atendeu a Educação Infantil. Posteriormente, esses 
livros foram divididos a partir de duas categorias: os livros de imagem e os livros com imagens. Sendo assim, a 
presente pesquisa forneceu dados para compreensão de que as imagens que compõem as narrativas dos livros 
de imagem possibilitam a formação do leitor, pois a leitura da imagem introduz o leitor no universo imagético, 
dando-lhe a oportunidade de estabelecer contato com a arte e, a partir dela, com experiência estética, ampliando 
sua capacidade de reflexão acerca da realidade. 
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Como os estudantes de 5° ano significam narrativas visuais e verbo-visuais do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE/2010), frente às potencialidades das linguagens presentes nas obras literárias selecionadas? Essa 
pergunta revela o problema da investigação. Para fundamentar as discussões sobre educação, linguagem e 
literatura, foram utilizadas reflexões de Adorno (1995), Bakhtin (2003), Ramos e Panozzo (2011), Zilberman (1998; 
2004), Solé (1998), Martins (1994), Soares (2010), Candido (2004) Benjamim (1996), Dondis (2000) e Oliveira 
(2008a e b), Panozzo (2001) e Rojo (2009). A pesquisa analisou a leitura de quatro obras literárias do acervo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 2010, efetivada por quatro estudantes da escola pública da rede 
municipal de Farroupilha, no período de três meses, apresentando potencialidades de sentidos que configuram 
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as linguagens constitutivas de cada obra, que são: Pula, Gato (CASTANHA, 2006), Leonardo (CRUZ, 2006), O 
Capitão e a Sereia (NEVES, 2010) e Quando eu era pequena (PRADO, 2011). As evidências reveladas pelo modo 
como os sujeitos leram as linguagens presentes na obra literária ressaltam a necessidade de implementar ações 
que contribuam para os letramentos verbal e visual. Este estudo pertence à linha de pesquisa Educação, 
Epistemologia e Linguagem do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. 

/11338/427. Acesso em: 15 set. 
2019.  
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Esta pesquisa analisou o projeto governamental de incentivo à leitura “Literatura em Minha Casa”, vinculado ao 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), com recursos advindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), órgão do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A pesquisa teve a preocupação em 
estabelecer as relações entre o proposto pelo projeto e o que foi efetivado na prática. Os autores que sustentaram 
as discussões teóricas foram: Freire (1982); Perrotti (1990); Chartier (1990), (1996), (1999), (2001); Silva (1983), 
(1986), (1991), (1995); Cavallo e Chartier (1998), (1999); Febvre e Martin (1992); Melo (2003), Britto (2003); 
Andrade (2004) Suassuna (1998). A análise documental focou os objetivos, o público alvo, os critérios para a 
distribuição dos livros, os investimentos financeiros, as concepções básicas e as ações que nortearam a 
implantação e a implementação do projeto “Literatura em Minha Casa” nas escolas. Foram analisados os 
conteúdos das entrevistas realizadas com gestores, pedagogos, professores e responsáveis pelas bibliotecas das 
escolas municipais e estaduais da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Pela análise dos documentos emanados do 
MEC, observou-se que o referido projeto teve como meta inicial tornar acessível aos alunos de 4ª, 5ª e 8ª séries 
do Ensino Fundamental e às suas famílias um conjunto de textos literários. As principais conclusões são as 
seguintes: a) a maioria dos gestores escolares desconhecia os programas, os projetos e as campanhas de 
incentivo à leitura emanados do Governo Federal; b) os livros não chegaram às escolas da forma como estava 
proposto nos documentos oficiais oriundos dos órgãos governamentais; c) os alunos não receberam os kits 
conforme o prescrito no projeto; d) em algumas escolas, tanto nas estaduais quanto nas municipais, há um resíduo 
de volumes nas estantes das bibliotecas e nas salas de leitura e; e) as escolas receberam uma quantidade de kits 
muito aquém da demanda de matrículas. Pelas informações dos sujeitos, constatou-se um certo distanciamento 
entre as intenções manifestadas nos documentos e os resultados da proposta implementada nas escolas. O 
projeto não ganhou visibilidade nem dentro das escolas, nem na comunidade. 
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Muitos estudos destacam a importância da Literatura Infantil, bem como se voltam para aspectos relativos à 
formação de leitores literários. Nessa perspectiva, a presente dissertação volta-se para a análise de um segmento 
do PNBE 2012 - Programa Nacional Biblioteca da Escola, a fim de verificar como o mesmo vem contribuindo para 
a formação de leitores. Especificamente, além de caracterizar e traçar um histórico do Programa, suas finalidades 
e seu alcance, discute-se sobre o perfil do professor/mediador de leitura e sobre a importância dos acervos 
destinados aos primeiros anos do Ensino Fundamental. Tendo em vista a magnitude do Programa, bem como a 
importância de políticas públicas voltadas para a formação de leitores, é importante desenvolver pesquisas 
voltadas para a análise dos encaminhamentos e utilização das obras literárias destinadas ao público infantil, na 
esfera escolar. Cabe destacar que a formação dos mediadores de leitura é fundamental nesse processo, pois, 
além de conhecerem o material disponível, devem atuar de forma a promover a leitura e fomentar, como uma 
ponte que une dois pontos afastados, a aproximação da criança ao livro. A pesquisa efetuada tem caráter 
qualitativo, e recorreu-se a autores da crítica literária contemporânea, a um aporte teórico sobre contos 
tradicionais e reconto, sobre intertextualidade e paródia, bem como a estudos que se voltam para avaliação do 
Programa supracitado.Dentre os autores pesquisados, cabe destacar: Aguiar e Martha (2012), Bakhtin (2002), 
Bergson (2001), Bettelheim (1980), Darnton (2011), Giroto e Souza (2009), Hutcheon (1985), Machado (2002), 
Paiva (2012) Samoyault (2008) e Souza(2009). As discussões desses estudiosos revelam a importância da 
literatura para o desenvolvimento individual e social, bem como de políticas públicas que viabilizem o acesso ao 
livro, evidenciando a necessidade de formação de profissionais que atuam no meio escolar como mediadores 
entre criança e livro. Metodologicamente, a dissertação está apresentada em três capítulos: no primeiro, 
apresenta-se uma caracterização do PNBE, bem como um levantamento dos recontos (releituras de obras 

SILVA, Elesa Vanessa Kaiser 
da. Recontos do PNBE 2012: 
efetivando a mediação de 
leitura. 2015. Dissertação 
(Mestrado em Letras) - 
Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, Cascavel, 2015. 
Disponível em: 
http://tede.unioeste.br/handle/te
de/2411. Acesso em: 15 set. 
2019.  

https://repositorio.ucs.br/handle/11338/427
http://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/1200
http://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/1200
http://tede.unioeste.br/handle/tede/2411
http://tede.unioeste.br/handle/tede/2411


416 

 

clássicas e contos de fadas tradicionais) presentes no acervo 2012, destinado à Pré-escola e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. A partir deste levantamento, no segundo capítulo, apresenta-se uma análise de obras que 
compõem o acervo e que promovem a releitura de contos de fadas e de obras consideradas clássicas na literatura 
infantil, destacando-se seu caráter parodístico. Considerando a importância do trabalho com os livros que 
compõem o acervo do PNBE 2012, na terceira etapa deste trabalho, relatada no terceiro capítulo, efetuou-se uma 
atividade de contação de história, em três escolas no município de Medianeira/PR em turmas de 2º Ano. Para 
tanto, foi selecionado o reconto Chapeuzinho Vermelho: uma aventura borbulhante de Roberts (2009), disponível 
no acervo, a fim de perceber a recepção das crianças, se estas identificam o diálogo entre obra clássica e 
contemporânea, bem como a paródia que é constante na produção literária atual. Desta forma, a dissertação 
buscou evidenciar a importância de os mediadores de leitura conhecerem as obras dos acervos do PNBE que 
são encaminhados às bibliotecas de escolas públicas para que os objetivos do Programa sejam, de fato, 
alcançados. 

22 
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Dissertação Design 

A literatura possui um potencial humanizador, capaz de possibilitar ao leitor o conhecimento de si próprio e do 
mundo, com especial relevância para o jovem leitor, que está em processo de formação da sua subjetividade. 
Contudo, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil constata um movimento de afastamento entre o jovem e a 
leitura literária. Identificando o Design como mediador de leitura e possível aliado no processo de aproximação 
entre o público juvenil e os livros de literatura, busca-se nesta dissertação um entendimento dos lugares do Design 
no mercado editorial contemporâneo e nas políticas públicas de fomento à leitura, por meio da análise quantitativa 
e qualitativa de livros formadores do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). A categorização 
organizada, a partir dos conceitos de Linden, Haslam e Lupton e Phillips, compõe um panorama das relações 
entre conteúdo textual e imagético nos livros para jovens e relaciona a presença de elementos do Design à 
valorização da fruição do leitor e ao diálogo entre as diversas linguagens do objeto-livro. Ao constatar que a 
maioria dos livros não considera o lugar social do jovem leitor e não explora as possibilidades oferecidas pelo 
Design, propõe-se uma política de Design na Leitura, configurada como atividade projetual de vocação 
interdisciplinar que entende o leitor enquanto instância cultural e social, visando não apenas contribuir para a 
consolidação do Design como campo interdisciplinar junto às políticas públicas de fomento à leitura, como também 
para um projeto de formação continuada do magistério. 

LACERDA, Maira Gonçalves. 
Design na leitura: uma 
possibilidade de mediação entre 
o jovem e a leitura literária. 
2013. Dissertação (Mestrado 
em Design) – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 
Disponível em: 
https://doi.org/10.17771/PUCRi
o.acad.34614. Acesso em: 15 
set. 2019. 

23 

Análise das 
ações 

específicas do 
Programa - 
PNBE do 
Professor 

Tese Educação 

Esta pesquisa analisa o PNBE do Professor (Programa Nacional Biblioteca da Escola) – edição de 2010 e 2013 
− que adquiriu livros que contemplassem a teoria e a metodologia, destinados a apoiar a docência dos professores 
da rede pública de ensino e também fomentar as bibliotecas escolares. Concebido pelo Ministério da Educação, 
esse programa fez parte da política pública de Educação desenvolvida nos governos do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff para contribuir na formação continuada de professores da Educação 
Básica. Para conhecer o programa e suas implicações na formação continuada dos docentes, pesquisamos a 
constituição das bibliotecas escolares e os programas de livros destinados à escola pública. Por meio de 
pesquisas com professores em algumas instituições de ensino, procuramos identificar quem era o profissional ao 
qual se destinava o programa: a formação, o hábito de leitura; conhecimento do PNBE do Professor, o uso da 
biblioteca escolar. Também foi analisado o impacto do programa no mercado editorial e nos livros produzidos 
pelos autores para atender às especificidades dos editais 
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As políticas da diversidade/diferença ocuparam um lugar de destaque na gestão do governo Luiz Inácio Lula da 
Silva (2003-2010), influenciando as políticas educacionais desse período. Na educação especial, propriamente, o 
discurso do direito à diferença norteou uma série de documentos de orientação técnica da Seesp/MEC e serviu 
como subsídio para que os sistemas de ensino organizassem estratégias de consolidação do processo de 
inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Nesse período, um exemplo de ação de governo pautada pelo princípio do direito à 
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diferença foi a implantação do PNBE/ESP 2008 pela Seesp/MEC, em que foram indicados livros de literatura 
infantojuvenil para compor as bibliotecas das escolas públicas de todo o país, considerando as especificidades 
da população a ser contemplada pelos serviços da educação especial, no que tange à acessibilidade da leitura 
em diversas modalidades, entre elas: Libras, Braille, caracteres ampliados, áudio e tinta. Nesse cenário, a 
presente pesquisa teve como objetivo analisar os discursos sobre as diferenças, presentes nos textos narrativos 
infantis dos livros sugeridos pelo PNBE/ESP 2008, especialmente naqueles em que se propõe abordar a temática 
da pessoa com deficiência, em tempos de ebulição das discussões acerca da inclusão escolar. Como parte deste 
estudo foram também consideradas as concepções de diferenças presentes nos documentos oficiais de educação 
especial no período de 2003 a 2010, na tentativa de discutir as interfaces entre o discurso oficial sobre as 
diferenças e as (im)possíveis formas de materialização desses discursos nas enunciações dos livros indicados 
pelo programa citado. O referencial de análise das diferenças foi balizado por autores da corrente dos chamados 
Estudos culturais, dentre eles Bhabha (2007) e Silva (2007). Foram apropriados, ainda, os conceitos de dialogismo 
e polifonia, na perspectiva de autores situados no Círculo de Bakhtin, como forma de estabelecer um olhar mais 
atento aos discursos dos livros analisados, considerando os efeitos de sentido provocados no leitor de literatura 
infantil. Os resultados nos levaram a concluir que as obras estudadas podem constituir-se numa espécie de lobo 
em pele de cordeiro, quando, em nome do forçoso apelo do respeito às diferenças, colaboram para o processo 
de mercantilização da própria diferença, escancarando as contradições da política educacional vigente. 
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O presente trabalho se insere na linha de pesquisa Educação e Linguagem do Programa de Pós-Graduação da 
FAE/UFMG. O Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE é uma política pública de incentivo à leitura que 
visa a atuar na formação de leitores literários por meio da distribuição de livros de literatura feita anualmente para 
as escolas públicas do país. A edição de 2006 do Programa foi o objeto deste trabalho, que se guiou inicialmente 
por três objetivos principais: analisar a chegada dos acervos selecionados pelo Programa nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Belo Horizonte; verificar o conhecimento que os professores tinham sobre ele e identificar 
os seus possíveis usos dentro de sala de aula. No decorrer da pesquisa, a possibilidade de entrevistar jovens dos 
anos finais do Ensino Fundamental (foco do PNBE/2006) deu oportunidade a um primeiro contato com 
informações a respeito dos usos dos acervos por esses jovens. Nossa pesquisa estruturou-se por meio de dois 
instrumentos de coleta de dados: um formulário aplicado aos profissionais que atuavam nas bibliotecas escolares 
e um roteiro de entrevistas utilizado para guiar nossas conversas com os alunos. Foram esses instrumentos que 
nos permitiram análises mais detidas acerca das questões às quais nos propusemos. Foi possível observar que 
os acervos haviam chegado de forma efetiva nas escolas, o que viabilizou o contato dos alunos com os diversos 
textos que o PNBE procura privilegiar. Ainda constatamos que a divulgação do Programa é falha, pois a maioria 
dos auxiliares não tinha conhecimento sobre suas propostas e objetivos. Este fato também ocorria com os 
professores, que, por sua vez, não exerciam práticas com os acervos em sala de aula. O maior achado desta 
pesquisa foi descobrir que, apesar de também não estarem informados sobre o Programa, os alunos estavam 
lendo os livros e, de acordo com nossas análises e a fala de cada um, as obras que compõem os acervos se 
adequam ao gosto e à prática de leitura dos jovens. 
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Esta tese tem como objetivo analisar o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e sua representatividade 
na sistemática de funcionamento das escolas públicas brasileiras como um dos sustentáculos do Programa 
Nacional do Livro e Leitura (PNLL), uma Política de Estado que entrou em vigor em 2006. O PNBE, criado em 
1997 pelo Ministério da Educação (MEC), com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e da Secretaria de Educação Básica (SEB), distribui, desde 1998, acervos literários, obras de referência 
e de pesquisa a estudantes e professores de escolas públicas do Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Educação 
de Jovens e Adultos cadastradas pelo censo escolar realizado, anualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O trabalho de campo foi realizado de 2008 a 2013 e foram 
escolhidas duas escolas públicas de Campinas (SP) que estrearam, em 2009, o Programa "Sala de Leitura" da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os procedimentos envolveram análise documental do PNBE e 
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PNLL, levantamento dos acervos de ambas as escolas, identificação dos livros e seus respectivos programas de 
origem, o acompanhamento e observação da dinâmica das Salas de Leitura, com vistas a analisar a utilização 
dos acervos e a visitação dos alunos. Os dados revelam que os livros do PNBE ainda não foram incorporados ao 
contexto escolar, o tempo concebido aos alunos para uso da sala e exploração dos livros é pequeno, as 
professoras responsáveis pelas Salas de Leitura não têm uma função definida, o que compromete o processo de 
formação de leitores. Também foi possível constatar que o PNBE e o PNLL atuam em contextos separados e 
estanques e que as políticas de leitura federal, estadual e municipal se sobrepõem em movimentos mais 
divergentes do que convergentes em termos de formação de leitores. A temática da distribuição de livros e das 
políticas de leitura é aqui ampliada com uma pesquisa in loco na Inglaterra (Reino Unido), com o objetivo de 
analisar situações distintas, porém com algumas características similares, quanto ao uso do livro e estímulo à 
leitura em escolas públicas. A principal contribuição desta pesquisa é tentar identificar os caminhos que impedem 
a efetivação das políticas públicas de leitura dentro das escolas públicas, a partir da indagação central que 
permeia a tese: "Afinal, se distribuir livros não forma leitores, então qual deve ser o rumo das políticas para o 
fomento da leitura no Brasil?". Os resultados da pesquisa revelam que a distribuição de livros, sem a formação 
de mediadores de leitura, como está previsto no PNLL, não resolve o anacrônico problema da leitura no País, e 
que a não efetivação das políticas de leitura se deve a uma limitação governamental em definir que tipo de 
educação se quer para o País. 

ui/handle/REPOSIP/250764. 
Acesso em: 15 set. 2019. 
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Esta dissertação é um estudo das representações indígenas em obras literárias selecionadas para o acervo do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2014 (anos iniciais do Ensino Fundamental) de autoria indígena. 
Para tanto, os livros selecionados para o corpus são quatro: Yaguarãboia – a mulher onça, de Yaguarê Yamã; 
Com a noite veio o sono, de Lia Minápoty; Karu Taru – o pequeno pajé, de Daniel Munduruku, e A mulher que 
virou Urutau, de Olívio Jekupe e Maria Kerexu. Considerando o edital do PNBE do ano de 2014, esta pesquisa 
analisa a representação cultural das personagens indígenas nos livros de literatura infantil, primeiro pelo viés da 
busca da identidade, com aporte teórico de Stuart Hall (2012), depois pela propagação da cultura, interpolando 
suas significações com as teorias de Joseph Campbell (1990) e com o conceito de representação. O enfoque 
desta pesquisa, mediante o contexto brasileiro, pauta-se em leituras da pesquisadora Bonin (2007), por tratar de 
temáticas conflitantes como demarcação, miséria, suicídio e assassinatos que assolam grande parte da população 
indígena do país. Assim, esta pesquisa pretende cumprir o importante papel de propagadora da cultura de um 
povo na construção de sua noção de alteridade, contribuindo com o debate nessa área e com a divulgação dessas 
obras compradas e distribuídas pelo governo para as escolas públicas brasileiras. 
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Foi objetivo desta pesquisa analisar os acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), nos anos de 
2001, 2002 e 2003 – anos do projeto Literatura em Minha Casa–, com livros distribuídos diretamente aos alunos, 
em especial as obras destinadas às 4ªs e 5ªs séries do ensino fundamental, totalizando cento e vinte obras. Dada 
a importância de se analisar o que vem sendo apontado como literatura de “boa qualidade” na seleção das obras 
para as compras governamentais nos últimos anos, buscamos verificar os critérios de seleção para as compras 
destes anos, as editoras contempladas, os autores e ilustradores mais recorrentes nas obras, as temáticas mais 
frequentes, o espaço físico nos quais as histórias se passam, a pluralidade étnica, os elementos culturais e as 
imagens de regionalismo brasileiros presentes nos livros escolhidos para os acervos, e, por fim, a questão do 
regional sul-matogrossense encontrado nas obras compradas pelo governo e distribuídas para escolas de todo o 
país. De modo geral, os critérios de seleção podem ser resumidos em duas exigências básicas: diversidade (de 
gêneros, assuntos, títulos e autores de diferentes épocas e regiões) e materialidade da obra (projeto gráfico e 
ilustrações que levam em consideração o público-alvo). Dados referentes ao mercado editorial, à análise dos 
autores e ilustradores mais recorrentes e ao espaço físico onde se passam as histórias nacionais mostram um 
predomínio da região Sudeste do Brasil nas obras analisadas. Também observamos que a recorrência de autores 
consagrados nos acervos formaria uma espécie de cânone literário nos três acervos estudados. Na análise 
referente às temáticas, verificamos que temas ligados à fantasia são a maioria, o que converge com o resultado 
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do espaço físico onde as obras se passam: um lugar indefinido, muitas vezes o fabuloso ou encantado. Ao lado 
disso, foram encontradas imagens de pluralidade étnica em dezessete obras, elementos culturais e imagens de 
regionalismo brasileiros em onze obras e imagens do regional sul-matogrossense em três antologias com as 
poesias de Manoel de Barros, o poeta matogrossense. Estes resultados parecem apontar para dificuldades de 
representação destas características plurais de nosso país na literatura infantojuvenil nos anos em questão. 
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Professores e bibliotecários são fundamentais na formação do leitor literário, desde que desenvolvam atividades 
significativas que aproximem o estudante do livro. Nesta pesquisa, analisamos três obras que compõem o acervo 
de 2011, do Programa Nacional Biblioteca da Escola, com o objetivo de constatarmos em que medida a ficção 
dialoga com a realidade brasileira, dando destaque às relações entre a literatura infantojuvenil e a escola. Para 
isso, delimitamos um corpus com representações de mediadores e práticas de leitura literária. Dentre as obras 
selecionadas, A metamorfose do Lívio (2009), de autoria de Liana Leão, O investigador de sótãos (2009), de 
Emerson Machado e Bárbara debaixo da chuva (2009), de Nilma Lacerda. A investigação centra-se na área de 
Leitura e formação de leitores, adotando o procedimento sugerido pela História de Leitura (CHARTIER, 2001; 
2010 e LAJOLO; ZILBERMAN, 1996), que visa à desconstrução do paradigma canônico, subjacente a um prisma 
ideológico, cultural e social, que considera a historicidade do leitor no processo interpretativo da leitura. A análise 
do corpus mostra que grande parte das mediações presentes nas narrativas analisadas traz uma abordagem 
progressista que ultrapassa a tradição, ainda tão presente no contexto escolar contemporâneo. Ao lado disso, 
destacamos que a mediação enquanto prática cultural ocorre em vários espaços sociais, sob a influência de 
diversos sujeitos. Nossos resultados indicam que as obras ficcionais apresentam um viés crítico que oportunizam 
aos leitores a possibilidade de conhecer uma visão ressignificada da realidade e, ainda apontam para a 
necessidade da implantação de uma política pública nacional que forme mediadores de leitura. 
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Esta pesquisa investiga o conhecimento, por parte dos mediadores em leitura literária, das obras enviadas pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), bem como o modo com que interfere nas práticas escolares 
com a literatura, por meio das declarações de mediadores e alunos obtidas em um estudo de caso em uma escola 
pública de Dourados/MS. O PNBE é um programa federal de distribuição de acervos literários e materiais de apoio 
às escolas públicas, instituído em 1997. Desde a sua gênese, é o principal responsável pelo envio de obras 
literárias às bibliotecas escolares. No entanto, ao partir da premissa de que a distribuição de acervos não é 
suficiente para formar leitores literários, este estudo busca investigar se as obras enviadas pelo PNBE são 
utilizadas nas práticas de leitura literária; além disso, verificar o conhecimento, por parte dos mediadores, acerca 
do programa e das obras por ele enviadas. A metodologia fundamenta-se no estudo de caso, que se aprofunda 
na problemática a que se propõe. Ao julgar fundamental o papel da biblioteca, faz-se necessário, ainda, a 
observação do ambiente e suas condições para a formação dos leitores. Com isso, pretende-se contribuir para a 
divulgação do PNBE, de seu alcance no ambiente escolar e da atuação das políticas públicas para a formação 
de leitores, por meio de questões que buscam conhecer as práticas escolares com o livro literário. Esta pesquisa 
oferece esta possibilidade, a partir dos discursos dos próprios mediadores e alunos. A relevância acadêmica da 
pesquisa está na investigação de algumas problemáticas concernentes a atuação das políticas públicas de 
fomento à literatura. Ao contemplar uma questão indispensável para a efetivação da educação de qualidade, a 
temática possui, igualmente, relevância social. 
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Esta dissertação apresenta um estudo sobre as representações da leitura na literatura infantojuvenil 
contemporânea, a partir de um corpus constituído pelas narrativas que integram o Programa Nacional Biblioteca 
da Escola – PNBE versão 2009: Amigos Secretos (2009) de Ana Maria Machado; Assassinato na Biblioteca (2009) 
de Helena Gomes; Beto, o analfabeto (2008) de Drummond Amorin; Letras finais (2008) de Luís Dill; O Mágico 
de Verdade (2008) de Gustavo Bernardo; O Mário que não é de Andrade (2008) de Luciana Sandroni; O mundo 
é pra ser voado (2006) de Vivina de Assis e Pode me beijar se quiser (2009) de Ivan Ângelo. A análise é precedida 
da discussão das concepções atribuídas à leitura e suas práticas e da abordagem do Programa Nacional 
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Biblioteca da Escola – PNBE, que vem sendo o maior distribuidor de obras literárias entre as escolas públicas 
brasileiras. Ademais, foi feito um breve panorama do surgimento da literatura infantil no Brasil e da importância 
da literatura no contexto escolar para, então, chegar à parte fulcral deste estudo que são as representações de 
leitura (mais especificamente, as literárias) presentes nas narrativas que circulam nas escolas públicas brasileiras 
por meio de compras governamentais. Assim, o trabalho pretende contribuir para a formação do leitor literário em 
idade escolar, para a melhoria das políticas públicas da leitura no Brasil e também para a compreensão das 
relações entre a literatura infantojuvenil, leitura e a instituição escolar. 
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Esta tese insere-se no campo da leitura do texto literário, mais especificamente de narrativas infantis, e centraliza 
sua atenção na atuação do narrador, instância narrativa responsável pela condução da nossa leitura e, assim, por 
nos aproximar ou distanciar, nos mostrar ou esconder, nos envolver mais ou menos no mundo narrado. A partir 
da hipótese de que este ser de papel, muito além de apenas ser classificado em 1ª ou 3ª pessoa, pode, pela sua 
atuação na narrativa, também ser considerado mediador simbólico de leitura e, ainda, com a intenção de contribuir 
para a prática pedagógica, o objetivo geral deste estudo é averiguar a possibilidade de o narrador ser um mediador 
simbólico de leitura. Para a análise, elegemos obras do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE 2010, 
distribuídas gratuitamente pelo Governo Federal a todas as escolas públicas do País. O aporte teórico subsidia-
se, especialmente, nos fundamentos de Iser (1999; 1996), Larrosa (2003) e Candido (1995), no que diz respeito 
à leitura do texto literário; Genette (s/d); Benjamin (2007), Lajolo e Zilberman (1996), ao estudo do narrador; Prince 
(1994), do narratário; Zilberman (1981) e Coelho (1991), da literatura infantil; e Vygostsky (1989), da mediação. 
Após a leitura e o levantamento dos elementos que compõem cada uma das 50 obras com narrativas verbovisuais 
– NVV - que compõem os 4 acervos do PNBE 2010, selecionamos 8 títulos para a análise quali-quantitativa, 
direcionando nosso olhar para a história e para o seu discurso, especialmente para a atuação do narrador com 
vistas ao narratário. Com base nessas análises, consideramos que o narrador é também mediador simbólico no 
processo de leitura, desde que: a) manifeste profundo conhecimento sobre o narrado e seja, portanto, um sábio; 
b) leve em consideração o universo de expectativa do leitor; e c) desafie o leitor. 
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Desde a mais tenra idade, a criança se relaciona com o mundo a sua volta de modo direto ou por intermédio de 
mediação e, no decorrer de seu desenvolvimento, essa se faz, cada vez mais presente, de diversas maneiras, 
em variadas circunstâncias de sua vida. Com esse entendimento, utilizando o acervo literário distribuído pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, o presente estudo é resultante de discussão acerca da mediação 
da leitura literária e apresenta reflexivamente práticas mediadoras desenvolvidas pelo Projeto Leitura Com..., na 
Escola Municipal do Pau Miúdo, campo de pesquisa. De inspiração etnográfica, contou com o aporte teórico e 
metodológico de Macedo (2000), e estudiosos da leitura e da mediação como, Martins (1997), Solé (1998), 
Vygotsky (2001), Paulino (2005), Colomer (2007), Depresbiteris (2009), necessários ao encaminhamento da 
investigação e análise das informações, as quais foram produzidas por meio de diário de campo, entrevistas, fotos 
e vídeos. Procurar resposta para a indagação acerca das contribuições advindas das práticas de mediação de 
leitura promovidas pelo Projeto Leitura Com..., do qual fui integrante, com o objetivo de contribuir com o debate 
que nacionalmente está sendo feito em torno do acervo do PNBE, considerando as ações de mediação da leitura 
literária, foi a mola propulsora da minha investigação. A minha interação como pesquisadora e sujeito da pesquisa, 
com a comunidade escolar, fez-me concluir que pesquisar foi uma estratégia de aprendizagem importante para a 
minha formação leitora e mediadora de leitura literária; que a leitura literária requer o envolvimento de um leitor 
mais experiente, no caso da escola, o professor, que possibilite a mediação efetiva para o encontro entre alunos 
e a arte literária traduzida nos livros, sendo também esse mediador beneficiado por esse compartilhamento. Para 
tanto, a escolha de estratégias que funcionem como desencadeadoras do ato de leitura e produção de sentidos 
precisa ser o caminho seguro dessa relação. 
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Tese Letras 
Esta tese investiga como a criança aciona e reconstrói o poético presente em obras selecionadas pelo PNBE 
2010, problematizando a constituição do sujeito letrado em poesia, a partir de mediação docente intencional. O 

MARANGONI, Marli Cristina 
Tasca. Brincadências com a 

http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/369
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/369
https://repositorio.ucs.br/handle/11338/967
https://repositorio.ucs.br/handle/11338/967
http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/20839
http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/20839


421 

 

Programa - 
Poesia 

problema posto justifica-se pela crescente valorização da leitura, que tem colocado a formação de leitores como 
desafio para o âmbito educacional e impulsionado a realização de políticas públicas preocupadas com o ato de 
ler, dentre as quais se destaca o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola). Nessa perspectiva, a pesquisa 
assume enfoque qualitativo na pesquisa bibliográfica e experimental, ao acompanhar a atuação de um grupo de 
leitores de quarto ano de uma escola pública de Bento Gonçalves que, no contexto do projeto Brincadências 
poéticas, participaram de experiências de leitura e exercitaram o fazer poético. Criado no interior do espaço 
escolar, o “quintal de poesia” abriga a discussão sobre o processo de letrar para o poético, subsidiando reflexões 
sobre a vivência e a mediação da poesia, na infância. A investigação ancora-se em alguns princípios norteadores 
sobre leitura e práticas leitoras: Candido (1995) sustenta que a fruição literária é direito do ser humano; Larrosa 
(2002 e 2003) compreende que a leitura participa do processo de formação do sujeito; Zilberman (2003) sublinha 
a função emancipadora da obra literária; Paiva (2008) discute o lugar da política pública na literatura para a 
infância; Iser (1996) confere ao leitor um lugar de coatoria junto ao texto; Bordini e Aguiar (1988) concebem, no 
método recepcional, etapas para a leitura literária; Paz (1982) reflete sobre as especificidades do poético e sua 
constituição; Huizinga (1999) explicita as relações que aproximam o jogo e a poesia. A partir desse quadro teórico, 
o estudo propõe caminho para a educação literária, por meio da apropriação do poético, partindo da ênfase à 
musicalidade do texto e alcançando o enfoque imagético, de modo a complexificar, progressivamente, a atuação 
do leitor. Os resultados indicam que a educação literária pressupõe percurso de aprendizagem contínuo e 
intencional. As vivências apontam, ainda, algumas possibilidades para a instauração e consolidação da 
experiência poética na infância: ela se concretiza no território que envolve o cotidiano e suas transgressões, 
situando-se entre o conhecido e o estranho, a restrição e a liberdade; constrói-se com humor, seja na exploração 
de sons da língua, seja na manifestação do nonsense, seja ainda no emprego de palavras proibidas; é 
estabelecida em provocativos jogos de sentido, por meio da ambiguidade, do disfarce e do hibridismo na 
linguagem. Ao atentar para a constituição e o desenvolvimento do poético no interior da escola, a tese formula 
resposta possível às dificuldades que a instituição escolar tem enfrentado, no seu desafio de formar leitores e, 
sobretudo, leitores que leem com prazer, leitores para sempre. Por seu viés teórico-prático, a discussão busca 
contribuir para o processo de mediação da leitura solidária, fornecendo subsídios às reflexões sobre a formação 
do leitor e as metodologias de ensino voltadas à literatura e favorecendo a constituição de apreciadores da poesia, 
tendo em vista sua instrumentalização para a autonomia leitora, no contexto escolar. 
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Educar pelo poético é uma maneira de instigar a criança a se perceber como ser de possibilidades, inserido num 
contexto social e aberto ao aprendizado, à criação, ao devaneio, à arte. É a especificidade do texto literário que 
provoca o olhar dos pequenos. Apesar do visível potencial, o texto poético ainda percorre timidamente os espaços 
escolares. Diante dessa observação e com o objetivo geral de refletir sobre os saberes presentes na poesia infantil 
veiculada em uma obra do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)/2008, nasceu esta 
dissertação. A partir da questão-problema "Que possibilidades de conhecimento a poesia pode propiciar à 
criança?", são analisadas cinco poesias do livro Lili inventa o mundo (2005), de Mario Quintana. À luz das 
reflexões de teóricos da educação entre os quais: Freire (1996), Vygotsky (1984, 1993, 2003) e Giles (1987); da 
filosofia a exemplo de Paviani (1996) e Fullat (1994); e da literatura como Larrosa (2002), Paz (1982), Bordini 
(1986) e Candido (1995) , as análises têm como base de orientação metodológica a sistemática adotada por 
Candido (2008). As reflexões desenvolvidas nesta pesquisa apontam que a palavra poética estimula a imaginação 
durante a infância e, assim, abre oportunidades para o leitor se colocar no texto, efetuar invenções e descobrir 
novos conhecimentos. Imagens, ritmos, metáforas e outros recursos cativam a criança, incentivando-a a não 
simplesmente decodificar as palavras do texto literário, mas, a partir delas, observar seu contexto e os enunciados 
que sugerem distintas interpretações e novas formas de ler o mundo. Também como resultado desta investigação, 
vinculada à linha de pesquisa em Educação, Epistemologia e Linguagem do Mestrado em Educação da 
Universidade de Caxias do Sul (UCS), surge uma proposta de leitura de poesia para o âmbito escolar, com vistas 
ao autoconhecimento do aluno. Verifica-se a necessidade de o texto poético estar na escola, principalmente nos 
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anos iniciais, e ser trabalhado por professores preparados, pois a criança tem o direito de ter acesso à arte e ser 
educada para a fruição estética. Eis a justificativa e a relevância científica deste estudo, que ficará à disposição 
de professores e demais profissionais interessados no tema e preocupados em ofertar à criança novos horizontes 
e leituras emancipadoras a partir do texto literário. Constata-se que os poemas de Lili inventa o mundo propõem 
uma leitura transformadora e oportuna para fazer parte dos programas curriculares de qualquer instituição de 
ensino. Eles têm condições de auxiliar o educando a se constituir como ser humano com capacidade para 
desenvolver seu senso crítico e estético num permanente crescimento e na vida em comunidade. Os textos 
quintanianos nessa obra do acervo do PNBE revelam o papel humanizador de uma poesia infantil contemporânea 
capaz de contribuir para a formação do leitor mirim. Demonstram, essencialmente, que é possível educar com o 
auxílio da linguagem poética e dos conhecimentos que ela oferece à criança. 

36 

Análise das 
ações 

específicas do 
Programa – 
PNBE do 
Professor 

Dissertação 
Educação 

Física 

O Programa Nacional Biblioteca na Escola do Professor (PNBE do professor) caracteriza-se por distribuir livros 
para os professores de cada disciplina, em todas as instituições de Educação Básica cadastradas no censo 
escolar. Após observar um aumento da produção de livros pedagógicos para a Educação Física no Ensino Médio 
nos últimos anos, este estudo objetiva investigar, junto aos professores de Educação Física desse grau de 
escolarização, a utilização de livros pedagógicos como material de apoio para a preparação de suas aulas. O 
estudo possui natureza qualitativa e descritiva. Para a coleta dos dados, utilizamos três questionários, que foram 
aplicados a 15 professores de Educação Física do Ensino Médio da cidade de Franca – SP, pesquisamos nas 
bibliotecas das escolas investigadas quais livros estão disponíveis para consulta dos mestres e, por último, 
analisamos no site do PNBE do professor quais livros para a Educação Física, referentes ao Ensino Médio, foram 
comprados. Dados demonstram que menos da metade dos professores de Educação Física utilizam tais livros 
para a preparação de suas aulas e que poucos docentes conhecem o acervo disponível nas bibliotecas das 
escolas que lecionam. Constamos, portanto, que os professores necessitam ter maiores conhecimentos sobre os 
livros presentes nas escolas e reconhecerem que esses podem ser excelentes auxiliadores na preparação das 
aulas e na obtenção de novos saberes. 
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Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

Esta pesquisa descreve e investiga alguns possíveis impactos da política pública de distribuição de livros de 
literatura o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, na formação de leitores literários. Para o estudo 
proposto selecionamos como corpus da pesquisa o PNBE/2005 que se diferenciou de suas edições anteriores 
em relação a três fatores: o retorno da distribuição dos livros para uso coletivo nas bibliotecas escolares, a 
alteração gráfico-editorial das obras e a possibilidade de escolha dos acervos a serem recebidos por parte dos 
profissionais da escola. Para a coleta de dados um formulário foi aplicado pessoalmente em todas as bibliotecas 
das escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Nesta pesquisa algumas facetas são analisadas, 
como: o conhecimento dos profissionais da biblioteca sobre o Programa; as experiências de escolha do acervo; 
a eficácia na distribuição dos livros para as bibliotecas escolares; a disponibilização das obras; as atividades de 
leituras literárias desenvolvidas no espaço escolar decorrentes da chegada desse material. Para essas análises 
foram utilizados como referenciais teóricos os estudos na área da literatura, formação de leitores e leitura literária. 
Foi constatado um conhecimento superficial sobre o Programa, uma vez que há um saber sobre a chegada dos 
livros na escola, mas não se conhecem os objetivos do Programa e a política de formação de leitores que o 
conduz. Observou-se a eficácia na distribuição dos livros, o que tem permitido que as obras literárias estejam 
mais próximas dos alunos das camadas populares. No entanto, as atividades de leitura literária promovidas na 
biblioteca escolar ainda se limitam, em sua grande maioria, à tentativa de chegada dos livros às mãos de alunos 
e professores através de diversas estratégias de disponibilização do acervo. A análise também revelou alguns 
entraves para que sejam promovidos projetos e práticas que visem à formação de leitores literários no espaço da 
biblioteca escolar: a dificuldade de tempo dos profissionais que ali atuam, devido ao acúmulo de serviços técnicos 
como catalogação, empréstimos e organização do acervo; o desestímulo gerado pela falta de valorização do 
cargo e a falta de um projeto integrado entre profissionais da biblioteca e docentes. 
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38 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

A biblioteca escolar é um espaço de grande potencial para o desenvolvimento de atividades relacionadas à leitura, 
o que contribui para despertar a criatividade e o senso crítico do aluno, sendo, portanto, um instrumento 
fundamental no processo de aprendizagem. Falar de biblioteca é falar de pesquisa, busca de informação, 
ampliação de conhecimentos e, consequentemente, leitura. A leitura é considerada um processo de elaboração 
e verificação de hipóteses que levam à construção de uma interpretação. É justamente neste processo de leitura, 
descoberta e transformação da informação em conhecimento, que a biblioteca escolar surge como espaço rico 
em recursos e possibilidades. A presente pesquisa está vinculada à linha de pesquisa “Políticas Públicas, 
Organização Escolar e Formação de Professores” da Unesp - Univ. Estadual Paulista e é financiada pela CAPES. 
Tem como objetivo principal investigar se as políticas públicas de incentivo à leitura, especificamente o PNBE 
(Programa Nacional Biblioteca da Escola), têm contribuído com o acesso à leitura; a formação de leitores; a 
dinamização da biblioteca escolar. Esta pesquisa possui um caráter qualitativo, pois envolve um contato direto 
entre o pesquisador e o objeto de estudo, desta forma, optei por realizar o estudo de caso em uma escola da rede 
municipal de Presidente Prudente/SP. Inicialmente foi feito um levantamento geral da atual situação das 
bibliotecas escolares deste município, com relação à estrutura, acervo e acessibilidade. Em seguida, foram 
aplicados questionários com professores, coordenador e responsável pela biblioteca e realização de entrevista 
semi-estruturada com este último. Como resultados, a pesquisa aponta uma biblioteca escolar em condições 
precárias; profissionais sem formação específica para atuar neste espaço; falta de atividades voltadas para a 
leitura neste espaço. Situação que reforça a necessidade de capacitação dos professores e “bibliotecários” para 
o trabalho de mediação de leitura, principalmente dentro da biblioteca escolar. 
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da política 
pública 

Dissertação Educação 

Trata-se de pesquisa desenvolvida no Núcleo de Políticas Educacionais, da Linha de Pesquisa Perspectivas 
Filosóficas, Históricas e Políticas de Educação, realizada no Grupo de Pesquisa Estado, Políticas Públicas e 
Gestão da Educação (UEL). O objeto de estudo delimitado são as Políticas Públicas para a Leitura, sua 
implementação e repercussão na Educação Básica, com foco no papel do Estado na mediação deste processo. 
Nesse sentido, a pesquisa delimitou o seguinte problema: Em qual contexto e com quais intencionalidades são 
propostas as políticas públicas para a democratização da leitura no Brasil? Qual o papel do Estado e do setor 
privado no processo de consecução das políticas de leitura na escola? Diante desta problemática, a pesquisa tem 
como objetivo geral: mapear o histórico e o contexto político, social e econômico, nos quais as políticas de leitura 
são efetivadas no Brasil. Os objetivos específicos são (I) identificar o histórico das políticas de incentivo à leitura 
no Brasil; (II) analisar o Plano Nacional do Livro e Leitura e seus Programas vinculados à escola pública; (III) 
discutir o papel do Estado na mediação das políticas públicas de leitura; (IV) analisar a nova agenda ibero-
americana para o livro e leitura. Como recorte temporal, investigaram-se as políticas para o livro e a leitura desde 
os anos 1930, período de intensificações e disputas pela educação pública envolvendo as mediações do Estado 
até a atualidade. Para construir essa análise, realizamos o aprofundamento teórico na abordagem crítica a partir 
dos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico. Como procedimentos de pesquisa, utilizaram-
se a pesquisa bibliográfica e análise documental. Como possibilidade de leitura do objeto de estudo foram 
elencadas as categorias fundamentadas no materialismo histórico, conforme Cury (1989): totalidade, contradição, 
hegemonia, mediação e reprodução. A pesquisa permitiu concluir que o Estado atua como um regulador dos 
interesses da classe hegemônica mediando ações pela manutenção da sociedade de classes e pelo modo de 
produção capitalista. Nesse sentido, a educação e a leitura são mediadas pelo controle dos conteúdos tanto pelas 
propostas curriculares quanto pela forma com que os livros são encaminhados para as escolas. Os programas de 
Políticas Públicas para o Livro e a Leitura utilizam a bandeira da democratização, no entanto, esses programas 
atendem muito mais um viés mercadológico em vez de viabilizarem condições reais de realizar o ato de ler na 
escola. Identificamos na atualidade um ataque em forma de neoliberalização da educação com agendas que 
privilegiam tendencialmente os interesses do empresariado na educação. Nas políticas para o livro e leitura é 
possível constatar uma disputa pela privatização da educação por meio dos sistemas apostilados de ensino, que 
constitui uma ameaça eminente a partir da divulgação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
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(PNLDM), como estratégia do Estado para conciliar as disputas entre o mercado editorial e os sistemas 
apostilados de ensino. Verificou-se que a democratização da leitura é tratada como algo secundário nesse 
processo. Diante dessa realidade, denunciamos a descontinuidade do Programa Nacional Biblioteca da Escola - 
PNBE e defendemos a proposta de que esse é o programa que deve ser priorizado como política pública de leitura 
para a educação. 

40 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Letras 

Inserido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) como um dos temas transversais a serem desenvolvidos 
em sala de aula, a pluralidade cultural tornou-se uma questão latente na educação brasileira. Tomando por objeto 
de estudo a literatura infantojuvenil, este trabalho analisa, do ponto de vista da pluralidade cultural, o perfil das 
personagens que povoam os contos brasileiros contemporâneos selecionados e distribuídos pelo Ministério da 
Educação (MEC), por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) de 2005. Dois trabalhos foram 
tomados como referência para este estudo. O primeiro é a pesquisa publicada em 1985 por Fúlvia Rosemberg – 
Literatura infantil e ideologia –, que discute acerca da relação adulto-criança, em obras infanto-juvenis brasileiras, 
publicadas entre os anos de 1955 e 1975. O segundo é o desenvolvido por Regina Dalcastagnè, exposto em “A 
personagem do romance brasileiro contemporâneo: 1990 – 2004”, em que se revelou em números o universo 
social presente em obras de literatura brasileira publicadas na última década. Para o alcance dos resultados, 
realizaram-se questionamentos variados acerca do perfil sociocultural das personagens (gênero sexual, idade, 
estrato social, cor/raça), da temática e do gênero literário. Investigaram-se, também, questões relacionadas ao 
autor, ao ilustrador, ao tradutor; bem como, aos dados técnicos das obras. É nessa perspectiva, portanto, que 
esta pesquisa a respeito da representação do outro na literatura infanto-juvenil brasileira contemporânea insere-
se, identificando o perfil das personagens de contos brasileiros contemporâneos e relacionando-o à pluralidade 
cultural brasileira a fim de verificar a representatividade dessa presença literária. 
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Dissertação Educação 

No contexto escolar, a leitura literária tem recebido um tratamento geralmente voltado para a decodificação do 
texto verbal e para o encaminhamento didático de outros conteúdos, distanciando-se, desse modo, de práticas 
que discutam a sua natureza simbólica. Ultrapassar essa tendência é possível, priorizando ações para a 
efetivação da leitura que produzam sentido e contribuam para a formação do leitor. Diante disso, em defesa da 
real escolarização da Literatura conjugada à formação do leitor e de um projeto de educação voltado à formação 
do aluno numa perspectiva emancipatória, é que originou-se este estudo. A investigação analisa a aplicação real 
da literatura numa turma de primeiro ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, a dissertação examina as 
implicações do processo de mediação da leitura literária e a sua contribuição ou não para a implementação de 
ações que contemplem a leitura na infância, no início do processo de alfabetização. A coleta de dados foi realizada 
através da observação direta de aulas de literatura. As obras estudadas e aplicadas nas vivências escolares foram 
História em três atos, de Bartolomeu Campos de Queirós, e O bicho folharal, de Ângela Lago, que pertencem ao 
acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE 2008). Os dados levantados a partir das observações 
durante as mediações das leituras das narrativas foram analisados, considerando-se o processo de significação 
atribuído ao texto pelas crianças quanto às suas peculiaridades, à identificação do leitor mirim com os 
personagens, ao preenchimento dos vazios textuais, bem como a concretização da leitura do texto ficcional como 
experiência. Constatou-se que, para avançar na escolarização adequada da Literatura Infantil, há que se investir 
no processo de letramento literário, associando as linguagens verbo-visuais, com vistas à real efetivação da 
mediação da leitura literária como experiência, enfatizando sua dimensão humanizadora e, assim, contribuindo 
para a formação dos estudantes. 
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Programa – 

Dissertação Educação 

Os resultados do desempenho dos alunos nas avaliações brasileiras denotam pouca desenvoltura em leitura e 
suas interfaces. Por esta razão, estudos que contribuam para a efetividade de processos leitores que visem a 
letrar são desafiadores e necessários para mudar o quadro escolar do país. Assim, apresente pesquisa tem como 
foco a revista Ciência Hoje das crianças como produto cultural destinado à infância, buscando sua contribuição 
no letramento. A revista é disponibilizada às bibliotecas das escolas públicas brasileiras pelo Programa Nacional 
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PNBE 
Periódicos 

Biblioteca da Escola (PNBE), facilitando o acesso do material às crianças. O objetivo deste estudo é a partir da 
análise da interação de 10 crianças com a revista, a discussão sobre o seguinte problema: “Quais as contribuições 
da revista Ciência Hoje das crianças para o letramento infantil?” De posse destas informações, o estudo apresenta 
propostas de leitura com textos escolhidos pelas crianças. A pesquisa foi realizada em duas Escolas Públicas 
(uma da Rede Municipal e outra da Estadual), tendo como critério de seleção a taxa de fluxo do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica e ainda a localização dessas escolas. A metodologia da pesquisa tem o 
enfoque qualitativo, observando aspectos individuais da intervenção. Como base teórica, foram utilizados autores 
como Dewey (2007), Adorno (2000) e Larrosa (2002), para construir o conceito de educação; Vigotski (1989, 
2007), Bakhtin (1997), Marcuschi (2002), Fontana, Paviani e Pressanto (2009), e Kaufman (1995) para discutir 
linguagem e aprendizagem e analisar as escolhas textuais realizadas pelas crianças quando da intervenção; e 
Soares (2003, 2004), Kleiman (1995, 2005) e Rojo (2004), para auxiliar no pensar acerca do letramento e as 
implicações na educação escolar. A investigação obteve, como resultado, a constatação de que há uma interação 
positiva entre as crianças com a revista Ciência Hoje das Crianças, tanto pela diversidade de assuntos veiculados 
quanto pela forma didatizada com que os conteúdos chegam ao leitor. O caráter híbrido de linguagem e a forma 
com que esse suporte disponibiliza os conteúdos são fatores preponderantes no processo de significação da 
criança leitora com a revista, concluindo-se que este produto cultural traz possibilidades para o letramento. Essa 
dissertação está inserida no projeto PNBE 2010: leituras possíveis, pertencente à Linha de Pesquisa Educação, 
Linguagem e Tecnologia. 
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A presente dissertação tem como tema a literatura infantil na perspectiva dos estudos culturais: por uma infância 
plural. O estudo discute como a literatura infantil vem abordando, nas produções contemporâneas, questões 
como: identidade, gênero e etnia. Para tanto, elegeu-se o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE), investigando se a literatura selecionada e distribuída pelo programa contribui para o desenvolvimento de 
um leitor literário mais crítico; se está afinada com a desconstrução de estereótipos e se está em consonância 
com os temas sociais e culturais debatidos pela via dos Estudos Culturais, colaborando assim na reorganização 
das percepções, quanto a um mundo mais plural. A escolha desse programa se deve por considerarmos que os 
livros passam por um processo minucioso quanto à seleção e indicação dos títulos até chegar ao leitor. Para 
fundamentar as discussões foram selecionadas cinco obras de literatura infantil destinadas para os primeiros anos 
do ensino fundamental, de autores nacionais de acordo com os acervos do PNBE de 2008, 2010 e 2012, sendo 
estas: Maria mole, 2002, de André Neves; O rei maluco e a rainha mais ainda, 2006, de Fernanda Lopes de 
Almeida; O reino adormecido, 2012, de Leo Cunha; Betina, 2009, de Nilma Lino Gomes, e Obax, 2010, de André 
Neves. Apesar de ser numericamente reduzido o repertório do PNBE de narrativas que propõem esse debate 
contemporâneo é possível perceber que este demonstra uma seleção com boa qualidade tanto na linguagem 
verbal quanto na visual, o que proporciona às crianças mecanismos de autoconhecimento, novas experiências, 
traduzindo em textos escritos, cores e ilustrações um mundo diverso daquele normativo que exclui possibilidades 
e diferenças 
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O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é o um projeto de maior abrangência em distribuição de livros 
criado em 1997, pelo Ministério da Educação (MEC) pela Secretaria de Educação Básica (SEB), com recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE). Esta dissertação objetiva conhecer como 
foram recebidos e divulgados os acervos direcionados aos professores do Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE) nas escolas estaduais que atendem aos anos iniciais, junto a Superintendência Regional de 
Ensino de Governador Valadares (SRE/GV). Como recorte, foi analisado o PNBE do professor de 2010, visto que 
neste ano o programa atingiu todos os professores da Educação Básica. Em posse desse levantamento procura 
apontar possibilidades gestoras na utilização desse recurso da biblioteca escolar, na formação continuada dos 
docentes e melhoramento do programa. Quanto à metodologia, a pesquisa é de base qualitativa, utilizando o 
método estudo de caso que possibilita a compreensão das instituições pesquisadas em seu aspecto sociocultural 
integrando-a a dinâmica gestora de apropriação do PNBE do professor. Para coleta de dados trabalhou-se com: 
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análise documental, pesquisa bibliográfica, observação não participante, questionários aplicados a professores e 
gestores dessas escolas. Os principais aportes teóricos estão na obra As 10 novas competências para ensinar, 
de Philippe Perrenoud; Dimensões da gestão escolar e suas competências, de Heloísa Lück, os programas de 
formação pedagógica do Brasil/MEC dialogando com autores como Marina Feldmann, a importância do espaço 
da biblioteca e o profissional capacitado para mediador de leitura com José Castilho Marques Neto e outros que 
corroboram na importância do livro e da leitura na formação continuada do professor. Os resultados apontaram 
na necessidade de ampliar as competências técnicas do profissional que atua nas bibliotecas escolares para 
melhor aproveitamento do programa, tendo o PNBE do professor como um recurso nas possibilidades de 
formação continuada dos docentes no espaço escolar. 
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Esta investigação objetiva analisar possibilidades de interação entre a poesia e os prováveis destinatários - 
estudantes matriculados no Ensino Médio -, a partir do estudo da antologia Poesia faz pensar, pertencente ao 
acervo do Programa Nacional Biblioteca na Escola – Ensino Médio (PNBE 2013). A pesquisa concebe a educação 
como processo contínuo, que ocorre por meio das relações entre o ser e o mundo e que auxilia na humanização 
do indivíduo (FREIRE, 1987) e a Literatura como direito humano, que pode contribuir para a autonomia, ao 
propiciar a reflexão do leitor sobre sua condição a partir da possibilidade de acessar e viver outras realidades por 
meio da leitura literária (CANDIDO, 2011). A metodologia empregada, pesquisa bibliográfica e analítica, analisa 
paratextos (GENETTE, 2009) da obra selecionada e seis poesias integrantes da antologia, respeitando, 
predominantemente, os períodos literários, autores e temas dos poemas. A investigação busca destacar as 
potencialidades da poesia para a formação humana do leitor e, como resultados, percebemos que cada poesia 
possui características singulares, seja na estrutura, no modo de abordar a temática eleita, ou na historicidade que 
ao ser estudada, ao lado de outros aspectos, pode contribuir na formação de sujeitos conhecedores de suas 
culturas e que pensem de forma autônoma, guiados por suas experiências e senso crítico. Ao concluir a 
dissertação, as reflexões geradas pela análise indicam que a seleção de poesias da obra contempla variedade 
de temas que propiciam a reflexão sobre diversos assuntos do cotidiano e que essa reflexão pode ser mediada 
pelos elementos paratextuais presentes no exemplar associados a presença do professor. Em síntese, o leitor do 
Ensino Médio pode ter na antologia de poesia um auxílio em sua formação humana. 
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A presente pesquisa teve como objeto de investigação livros de literatura infantil que apresentam personagens 
protagonistas negros, presentes na biblioteca escolar de uma escola municipal de educação infantil (EMEI) da 
cidade de São Paulo, cujo acervo é composto por livros enviados pelo programa de compras da Prefeitura do 
Município de São Paulo e pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). A pesquisa foi realizada em três 
etapas: (1) levantamento e análise das listagens e dos livros selecionados e enviados pelo PNBE às escolas 
brasileiras de educação infantil nos anos de 2008 e 2010; (2) levantamento e exame de todas as obras 
pertencentes ao acervo da EMEI; (3) leitura de cada uma destas obras e análise do grupo de livros com 
personagens negros. O aporte teórico utilizado diz respeito à literatura, à literatura infantil, a estudos referentes 
ao negro e a sua representação. Após análise das listagens e dos livros do PNBE, concluiu-se que (1) entre os 
anos de 2008 e 2010 este programa enviou às escolas de educação infantil quatro obras que apresentam 
personagens negros como protagonistas. No acervo da EMEI, dentre os 1500 livros de literatura infantil, foram 
encontradas 33 obras com protagonistas negros; (2) considerando a diminuta quantidade de obras com 
protagonistas negros encontradas durante esta pesquisa, concluiu-se que esses personagens estão sub-
representados tanto no acervo da EMEI, como no programa PNBE (3) algumas obras do acervo apresentam 
estereótipos em relação ao personagem negro e alguns elementos implícitos e explícitos de preconceito. O estudo 
verificou também que diversos livros do acervo valorizam elementos da corporeidade e estética negra, além de 
aspectos e valores das culturas africanas e afro-brasileiras. Esta pesquisa pretende contribuir para reflexões a 
respeito de livros com personagens negros que compõem acervos de EMEIs, oferecendo elementos para um 
trabalho pedagógico com profissionais da educação e crianças que valorize a diversidade. 
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A discussão suscitada nos últimos anos a respeito da possível presença de ideais preconceituosos nas produções 
do escritor paulista Monteiro Lobato (1882-1948) instigou a análise de seu ―pensamento racial‖, com o intuito de 
averiguar se, de alguma maneira, o seu discurso não ficcional dialoga com as representações dadas à mesma 
temática em suas criações literárias. O estopim da polêmica supracitada foi a acusação, relatada em Parecer do 
Conselho Nacional da Educação (CNE), de que a obra pertencente ao Programa Nacional Biblioteca da Escola, 
Caçadas de Pedrinho (1933), de Monteiro Lobato, representava o ―negro e o ―universo africano de maneira 
estereotipada e preconceituosa. Por conseguinte, diante das múltiplas interpretações constatadas, essa 
investigação buscou analisar a evolução do pensamento lobatiano sobre a questão racial de acordo o contexto 
histórico-social em que Lobato viveu e as ideias às quais se afiliou. Assim, o exame de seus enunciados revela 
distintas associações a teorias sobre o tema, ora com uma visão crítica sobre a miscigenação, ora com a 
aderência aos projetos sanitaristas ou eugenistas do início do século XX. Através de suas declarações, observou-
se que o criador do ―Sítio do Picapau Amarelo acreditava na existência de uma superioridade branca em relação 
às outras ―raças, relacionando-a, por diversas vezes, a um suposto arquétipo intelectual, cultural e fisionômico. 
Paralelamente, examinou-se suas narrativas literárias desde uma perspectiva que visasse averiguar como o 
racialismo está representado em seu discurso ficcional. Por conseguinte, constatou-se que os ideais raciais 
presentes na obra literária do escritor coincidem com suas concepções sobre o tema. Seja através das palavras 
do narrador, seja pela caracterização física e psicológica dada às personagens ou pelas relações estabelecidas 
entre elas, nota-se que o ―negro e o ―mestiço são, constantemente, associados à subalternidade, à fealdade, 
à ignorância e ao atraso cultural, em oposição à autoridade, à beleza, à inteligência e à cultura avançada do 
―branco. 
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Este estudo apresenta uma reflexão sobre a linguagem na modalidade narrativa denominada história em 
quadrinhos, a partir do estudo do livro A Turma do Pererê: 365 dias na Mata do Fundão, de Ziraldo. O referido 
título foi selecionado para estudo por pertencer ao acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola de 2012 
(PNBE 2012), destinado aos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa contempla a análise de 
procedimentos verbo-visuais empregados na construção do título e que deveriam ser apreciados em situação de 
leitura escolarizada, a fim de contribuir para o letramento dos estudantes. A investigação justifica-se em virtude 
do baixo desempenho da capacidade de leitura de estudantes, conforme resultados de avaliações de 
desempenho, da complexidade dos produtos culturais direcionados ao leitor mirim e, ainda, da inserção de 
histórias em quadrinhos nos acervos do PNBE. A investigação insere-se no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de Caxias do Sul – PPGEd/UCS, na linha de pesquisa Educação, Linguagem e 
Tecnologia e é parte integrante do projeto de pesquisa “Desafios e acolhimentos da literatura infantil: a mediação 
de leitura literária”, aprovado pela FAPERGS, que objetiva estudar obras selecionadas para compor acervos dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental do PNBE. Entre teóricos que subsidiam a pesquisa, destacam-se: Mikhail 
Bakhtin (2006) e Lev S. Vygotsky (1998) com reflexões sobre linguagem; Will Eisner (2012), Moacy Cirne (1972, 
1973, 2000), Álvaro de Moya (1993, 2002), Paulo Ramos (2009) e Valdomiro Vergueiro (2009) com aspectos da 
linguagem dos quadrinhos; Brian Street (1984) e Soares (2010, 2013), com estudos sobre letramento, entre 
outros. O estudo está organizado em capítulos, discorrendo acerca de (a) relações entre educação e linguagem, 
considerando a escola como espaço de letramento; (b) processos metodológicos da pesquisa e (c) análise da 
obra e indicação de elementos presentes na composição do título, que deveriam ser considerados na mediação 
de leitura literária. A metodologia pautou-se na descrição analítica de aspectos da obra selecionada, a fim de 
apontar procedimentos empregados na construção dessa modalidade discursiva presente nas bibliotecas 
escolares brasileiras. Como resultados, destacamos, a partir do corpus estudado, que as histórias em quadrinhos 
contemplam temas que possibilitam a identificação do estudante com o conflito posto, por apresentar situações 
presentes no cotidiano e que há constâncias no modo de enunciação das narrativas que precisam ser 
consideradas em propostas de leitura mediada no ambiente escolar. Alertamos, ainda, para a necessidade de o 
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professor ter conhecimento acerca da linguagem dos quadrinhos e sua especificidade como gênero, a fim de 
contribuir para o letramento dos estudantes. 

49 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

A presente tese de doutoramento teve o objetivo de analisar a forma como as intenções presentes nas propostas 
institucionais e pedagógicas, em relação à implantação e implementação de práticas de incentivo à leitura literária, 
por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), têm se concretizado no período de alfabetização (1º ao 3º Ano), na Rede Municipal de Ensino de 
Araçatuba/SP, entre os anos de 2009-2016. A compreensão frágil sobre a relevância da leitura literária no ciclo 
alfabetizador tem provocado a secundarização dos programas que propõem o incentivo a essa leitura, privando 
a criança do direito à fruição estética, do incentivo à elevação do pensamento, ao desenvolvimento da 
competência literária, entre outras variantes. A pesquisa foi de natureza qualitativa, com abordagem exploratória, 
analisando o percurso dos Programas, do nível macro ao micro, envolvendo 39 profissionais responsáveis pelo 
acompanhamento e implementação dos programas de leitura literária no município em questão. Para a coleta de 
dados, utilizaram-se a análise documental, a aplicação de questionários e o desenvolvimento de grupo focal. A 
análise da investigação, nos níveis descritos, foi feita a partir da Abordagem do Ciclo de Políticas (Policy Cycle 
Approach), contextualizando-a no âmbito das influências da internacionalização das políticas educacionais. Os 
resultados forneceram elementos que evidenciam ausência de compromisso político de gestores públicos, na 
priorização da leitura literária no currículo oficial, em diferentes contextos; necessidade de maior articulação entre 
os processos de nível macro e micro para análise, compreensão e implementação adequada da política, além da 
falta de planejamento de ações, pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Araçatuba, voltadas à leitura 
literária 
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O presente estudo tem como objetivo analisar a interação de bebês com livros literários, a fim de contribuir para 
os processos de educação literária na Educação Infantil. A dissertação fundamenta-se em pesquisa investigativa 
por meio de aplicação de situações de mediação de leitura com grupo de bebês. Para tanto, foram preparados 
ambientes específicos e que permitiram a interação dos pequenos leitores e, de forma lúdica, foram apresentados 
quatro livros, voltados aos interesses e necessidades das crianças. O estudo justifica-se pelo fato de nem sempre 
ser dada a atenção necessária ao livro literário, que contribui para a inserção desta faixa etária ao mundo letrado. 
A pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, resultou no planejamento, aplicação, descrição e análise de 
intervenções literárias a partir de livros selecionados pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola de 2014. Foram 
apontadas possibilidades de leitura presentes nas obras, a partir dos interesses e das necessidades expressas 
no fazer infantil. A investigação refletiu acerca de diferentes modos de interação de bebês com a literatura infantil, 
com o meio, com a natureza e com os outros sujeitos, contemplando o diálogo entre o universo dos livros e a 
realidade das crianças, de modo a construírem novos sentidos. Assim, destaca-se a importância do espaço 
adequado ao bebê/leitor durante as situações de mediação de leitura, as quais favoreceram a ampliação da 
capacidade de compreensão, expressão, por meio de experiências diversificadas, entre elas a conversa, a música 
e a escuta de histórias. Ainda, a pesquisa proporcionou a oportunidade dos pequenos se apropriarem das diversas 
formas de leitura, o que possibilita a ampliação de sua capacidade cognitiva, de expressividade e de serem 
capazes de “ler” a realidade na qual estão inseridos 
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Este trabalho objetiva a reflexão sobre a linguagem dos quadrinhos e seu uso como ferramenta pedagógica. Para 
tanto foi necessário o desenvolvimento da pesquisa sobre o padrão de metadados Dublin Core, que é nativo no 
software de código-fonte aberto DSpace usado para a criação de Repositórios Institucionais. O trabalho propõe o 
uso de Repositórios Institucionais como sistema para o acesso ao Esquema de Metadados das Histórias em 
quadrinhos (EMHQ), proposta que é apresentada no decorrer do trabalho e tem o objetivo de possibilitar a 
incorporação dessas atividades nos metadados que ficam disponíveis nesses sistemas. O trabalho está 
organizado em capítulos que abordam os temas, linguagem dos quadrinhos e quadrinhos na educação, entre os 
teóricos que dissertam sobre essas áreas estão Waldomiro Vergueiro (2009, 2015), Paulo Ramos (2011, 2016), 
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Antônio Luiz Cagnin (1975), Will Eisner (2005, 2010) e Rodrigo Otávio dos Santos (2010). O trabalho ainda aborda 
os temas Repositórios Institucionais e metadados, nas áreas mencionadas destacam-se os pesquisadores 
Fernando César Lima Leite (2009), Miguel Ángel Márdero Arelano (2012), Luís Fernando Sayão (2010). A 
metodologia pautou-se na descrição analítica dos metadados selecionados a partir do Dublin Core e a análise de 
histórias em quadrinhos que foram selecionadas do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Como 
resultados, destacamos o uso dos Repositórios Institucionais como sistema de disseminação de atividades 
pedagógicas por meio do um esquema de metadados interoperável. 
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Constitui objetivo da presente investigação, acompanhar a circulação e o uso efetivo do acervo do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) pelos alunos que integram o ciclo de alfabetização de uma instituição de 
ensino no interior do estado de Goiás, a partir do momento em que as obras literárias adentram o referido espaço 
escolar. Tornar a democratização da leitura uma realidade acessível a todos tem sido uma tarefa desafiadora 
assumida pelo governo federal. Com base em discussões que cerceiam a política pública de distribuição de livros 
de literatura infanto-juvenil, além de materiais de pesquisa e de referência às escolas de educação básica do país, 
busca-se analisar se as obras literárias pertencentes ao programa são apropriadas pelos alunos do primeiro, 
segundo e terceiro anos do ensino fundamental da escola goiana. Diversas ações foram implementadas ao longo 
de quase duas décadas, sendo que a execução do PNBE envolve diferentes atores até a etapa final do processo, 
que se constitui na apropriação do bem cultural pelo aluno no contexto educacional. A relevância da temática está 
amparada no fato de que pesquisas têm tratado da circulação e distribuição dos acervos do PNBE, porém, são 
poucos os estudos que se propõem a perceber o uso desses livros literários distribuídos pelos órgãos oficiais 
(PAIVA, 2012). Acreditando que a leitura pode ampliar os referenciais de mundo do aluno, além de trabalhar 
concomitantemente com variadas linguagens, como escrita, sonora, dramática, cinematográfica, corporal e outras 
(PERROTI, 1990), há a preocupação de distinguir as modalidades de leitura e modos de compreensão do texto 
(BAJARD, 2014b). A metodologia utilizada nesta pesquisa, de abordagem qualitativa, é tipo etnográfica, e busca 
identificar situações que passam despercebidas na rotina escolar (BORTONI-RICARDO, 2008). Com base na 
análise documental e na intervenção, concretizada por meio de oficinas literárias, os instrumentos de coleta de 
dados abrangem: a observação dos alunos quanto ao uso das obras do PNBE; questionário e entrevista com as 
regentes do ciclo de alfabetização da escola investigada e com as funcionárias da biblioteca; e oficinas de leitura, 
escrita e produção de material, desenvolvidas com o objetivo de ampliar o uso do acervo do programa naquele 
ambiente. Com este estudo, conclui-se que os livros do PNBE estão sendo apropriados por aqueles alunos, ainda 
que de maneira modesta. Ressalta-se que por meio da intervenção não se busca a mudança imediata das ações 
instituídas naquela escola, mas colabora para a reflexão sobre práticas que podem transformar o hábito de ler na 
mesma, pois a construção da prática leitora está enraizada no tempo escolar (MEIRELES, 1979). 
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A educação sempre foi considerada pelos movimentos sociais, principalmente, o movimento negro como 
importante campo de disputa a ser incorporado por suas discussões, pois é entendida como meio de 
conscientização, valorização e inclusão social. Por isso, a aprovação da Lei n. 10.639/2003 e suas diretrizes, que 
alteraram a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira (LDB), podem ser consideradas um novo marco na 
história da educação do país porque representam transformações substantivas que alteram a política pública 
educacional no país e que refletem em mudanças sociais profundas na forma como nossa sociedade se 
representa . A obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais e do ensino de historia e cultura afro-
brasileira e africana em toda a educação básica reverbera nos livros didáticos e paradidático, visto como 
instrumentos importantes nesse processo, tem um papel fundamental como uma ferramenta de valorização da 
história, cultura e identidade dos afro-descendentes e extirpação de preconceitos. Portanto, no movimento de 
criação, edição e divulgação de livros didáticos e paradidático, entendemse que aqui cabe as editoras um espaço 
importante, ou seja, espaços estruturados para a transferência desse capital simbólico para a legitimação de 
discursos e discussão de temas de interesse, com a demanda social, ditando temáticas e direcionando os debates. 
Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho é investigar o mercado editorial, no contexto brasileiro, identificando 
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como as mudanças ocorridas no campo normativo impactaram em sua dinâmica a partir do Programa Nacional 
do Livro Didático e o Programa Nacional Biblioteca na escola referente à educação básica 

54 
Análise do 
acervo do 

Programa - HQ 
Tese Letras 

Em 2006, o Governo Federal incluiu os quadrinhos, pela primeira vez, nos editais do PNBE (Programa Nacional 
Biblioteca na Escola), ressaltando a aceitação de adaptações quadrinizadas das grandes obras da literatura 
universal – os clássicos literários –, o que motivou as editoras brasileiras a publicarem, a partir daquele ano, várias 
obras do gênero. Considerando, portanto, o interesse comercial das editoras, bem como a razão pressuposta à 
aceitação do governo pela inclusão desse tipo de produção – o de usar as adaptações no contexto escolar para 
formar leitores literários, ou mais especificamente, leitores das obras clássicas literárias –, esta pesquisa tem, por 
objetivo principal, investigar se as adaptações quadrinizadas podem auxiliar na formação do jovem leitor no que 
concerne, sobretudo, a seu acesso à estética do hipotexto literário canônico e também à estética dos próprios 
quadrinhos. Para tanto, O cortiço, de Aluísio Azevedo, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, serão 
comparados, respectivamente, às versões em quadrinhos de O cortiço e Dom Casmurro, ambas produzidas por 
Ivan Jaf e Rodrigo Rosa e publicadas pela editora Ática. Importa ressaltar que tal análise comparativa pode, desde 
que com as devidas adequações ao contexto de produção, ser realizada em sala de aula, de modo a fazer o 
jovem leitor perceber que apreciar uma adaptação literária em quadrinhos é diferente de fruir esteticamente um 
clássico literário. 

BITAZI, Fernanda Isabel. 
Clássico literário e adaptação 
em quadrinhos: uma 
possibilidade para a formação 
estético-discursiva do jovem 
leitor. 2015. Tese (Doutorado 
em Letras) - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 2015. Disponível em: 
http://tede.mackenzie.br/jspui/h
andle/tede/3061. Acesso em: 15 
set. 2019.  

55 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Representações 

Tese Educação 

Essa tese tem como foco a análise as narrativas e as imagens destas narrativas que apresentam o corpo de 
crianças. Particular atenção é dada às marcas corporais que estão nas palavras em uma estreita conexão entre 
sema (linguagem) e soma (corpo). Essas narrativas, conforme discuto, trazem em si elementos que podem (ou 
não) marcar, modelar, alienar ou libertar os corpos infantis para estes exercerem, com plenitude suas capacidades 
físicas, mentais e intelectuais, conforme determinado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/96 
(LDB). A produção literária per se se insere no campo dos Estudos Culturais por ser uma produção de arte 
humana. O estado da arte construído como aporte teórico para esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, 
abrangendo os campos de conhecimentos das áreas de Sociologia, Antropologia, Filosofia, Teoria Literária, 
Literatura Infanto-juvenil e Educação infantil. Destaco que as produções nos campos da Sociologia e Antropologia 
ainda não contemplam estudos sobre as narrativas escritas para crianças na perspectiva da análise do corpo 
infantil, revelando desta forma a originalidade e relevância teórico-científica dessa pesquisa. Estabeleci como 
pergunta de pesquisa: quais os significados do corpo, sentimentos e valores disseminados através das narrativas 
escritas para crianças nas suas imagens (ilustrações)? O objeto de estudo dessa investigação é a materialidade 
a subjetividade corpo presentes de tais narrativas. Essa pesquisa qualiquantitativa, porém de predominância 
qualitativa, adota a metodologia documental como procedimento científico, a fim de analisar o conteúdo dos dados 
colhidos acervo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e biblioteca nas escolas públicas 
brasileiras/2012. Defini como objetivo geral: analisar as dimensões corporais identitárias apresentadas nas 
narrativas escritas para crianças com base nas teorias sociológicas, filosóficas e antropológicas e, como objetivos 
específicos: (1) revelar os achados através de categorias de análise, tais como: raça, etnia, sexo e gênero; e (2) 
identificar os bens culturais e simbólicos transmitidos através do conteúdo das narrativas. Essa tese assume como 
pressuposto que o acervo do PNBE faz emergir as pluralidades, sentimentos e valores indentitários das 
corporificações infantis nas narrativas, e revela conteúdos com significados e sentidos em consonância com o 
multiculturalismo e a diversidade da sociedade brasileira. Os achados demonstram que há uma significativa 
abertura para as etnias e raças no sentido global com a inclusão das narrativas estrangeiras. Estas também 
apresentam fluidez nos corpos que fogem dos padrões adotados como bom comportamento, mas mantêm 
heteronormatividade. Contudo as narrativas brasileiras não comtemplam a diversidade e o multiculturalismo 
nacional. Poucos autores/as brasileiros/as trazem à tona personagens principais de diferentes etnias, assim como 
grupos sociais que estão em condições de vulnerabilidade social. 
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56 

Estudo das 
práticas: de 
leitura, de 

formação de 
leitores e de 
mediação de 

leitura 

Dissertação Letras 

O texto literário é um dos mais expressivos instrumentos de colaboração na formação de leitores, pois carrega 
em si alta qualidade estética e faz uso especial da linguagem. É preciso que a nobre função de formar leitores, 
comumente atribuída à escola, seja empreendida por meio da leitura desses textos, já que são constituídos de 
saberes sobre o mundo e o homem, capazes de promover experiências intensas ao leitor, sua formação crítica e 
de letrar literariamente. Considerando essa importância da obra literária, propomos, com esse trabalho, 
sistematizar uma prática de leitura que permita aos alunos a atribuição de sentido ao que leem e seu 
compartilhamento. Para esse trabalho, escolhemos a obra Com certeza tenho amor, de Marina Colasanti. Esse 
livro faz parte do acervo distribuído às escolas públicas pelo Ministério da Educação no âmbito do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola – PNBE de 2013. Para viabilizar nosso projeto, elegemos o gênero literário conto 
por ser um texto linear, breve e que tem como uma de suas principais características a condição de suportar, em 
sua brevidade, todas as possibilidades de ficção. Acreditamos que seu poder de concisão permite aos leitores em 
formação, ainda não maduros, a apreciação efetiva do texto literário. A fim de estabelecer a integração entre os 
saberes e a prática, adotamos a metodologia da pesquisa–ação para aplicação e intervenção. Com isso, 
objetivamos aprimorar a competência leitora dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em uma escola 
municipal da cidade de Orobó – PE. As propostas de atividades do projeto se ancoram na Sequência Básica de 
leitura descrita por Cosson (2006). Ademais, nosso aporte teórico terá como base, para os estudos sobre o conto, 
Moisés (1967), Coelho (2000), Cortázar (2006), Piglia (2004), sobre os aspectos da leitura e do ensino de 
literatura, Candido (2004), Jouve (2012), Cosson (2006; 2014), Souza (2010), PCNs (1998), dentre outros 
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Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Letras 

Assegurar em ambiente escolar o respeito à diversidade étnico-racial por meio do trabalho com o texto literário 
dotado de valor estético, tornou-se o objetivo desta pesquisa que acredita no valor emancipatório da literatura 
para a formação do jovem leitor. Para isso, elegemos as obras do Programa Nacional Biblioteca da Escola, que 
se destina à formação de leitores do Ensino Fundamental II, cujas obras tratam da temática africana e afro-
brasileira. Assim, a partir do levantamento dessas obras no acervo da instituição pesquisada, observamos que as 
histórias mapeadas eram, em sua maioria, contos e recontos provenientes da tradição oral. A partir desses dados, 
realizamos o trabalho de recepção com diferentes obras que apresentavam uma dialogia com a temática abordada 
na obra A tatuagem (2012), de Rogério Andrade Barbosa, incluída no acervo da instituição pesquisada. O trabalho 
de recepção foi realizado com alunos do 6o ano, do Ensino Fundamental II, de uma escola pública do município 
de Inúbia Paulista, situado no Estado de São Paulo. Pautamo-nos em pressupostos teóricos da teoria da Estética 
da Recepção, preconizados por Jauss (1994) e Iser (1996), e no Método Recepcional, de Bordini (1993) e Aguiar 
(1993) para o desenvolvimento da proposta. Com base nos dados obtidos, verificamos que a obra escolhida 
promoveu a ampliação do horizonte de expectativas dos alunos participantes, bem como promoveu um olhar mais 
equânime em ambiente escolar. 
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Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Dissertação Educação 

Esta dissertação, realizada no Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE, no núcleo de Formação de 
Professores e Prática Pedagógica, tem como objeto de estudo o discurso de gênero e sexualidade na literatura 
infantil. O objetivo do estudo é, ao analisar o discurso de gênero e sexualidade presentes nos livros de literatura 
infantil sugeridos pela coleção “explorando o ensino” – no contexto das mudanças curriculares, nos anos 1990, 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e a inclusão de 
temas transversais como Orientação sexual entre outros –,problematizar as representações de gênero e 
sexualidade nesse discurso tendo como foco as posições de sujeito. A reflexão teórica e metodológica que orienta 
a análise tem como referência elementos dos estudos desenvolvidos por Michel Foucault sobre as relações de 
poder, discurso e sexualidade e governo dos corpos; uma conceitualização e problematização advinda dos 
estudos feministas de Judith Butler, Guacira Louro e também a conceitualização de Stuart Hall e Tomaz Tadeu 
da Silva, autores que problematizam a relação entre pedagogia escolar e pedagogia cultural e representação. 
Trabalhamos também com estudos sobre literatura infantil, artefato cultural implicado nos discursos de produção 
de identidades e subjetividades multidimensionais o que nos ajudou a analisar esse artefato cultural como um 
lugar de enunciação sobre as identidades de gênero e de sexualidade. O estudo teve como corpora seis livros de 
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literatura infantil selecionados na Coleção Explorando o Ensino: Literatura. Esta coleção foiorganizada para apoiar 
a formação de professores/as no contexto do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). A análise indica como o discurso de gênero e sexualidade na literatura 
infantil tem a função enunciativa de transmissão de valores a respeito da família, da maternidade, das posições 
de sujeito masculino e feminino. Há uma evidência da representação da mulher no contexto de uma sociedade 
patriarcarlista, delicadeza, maternidade, cuidado com o outro, responsável pela alimentação, pela higiene e saúde 
da família. A posição de sujeito masculino está associada ao provedor da subsistência e da segurança da família. 
Há ainda que ressaltar a força da família nuclear da tradição da modernidade. 

59 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Livro de Imagem 

Dissertação Educação 

Com a meta de contribuir para os processos de letramento de crianças de 4 anos, esta dissertação investiga 
peculiaridades acerca do modo como crianças dessa idade leem narrativas visuais presentes em acervos 
destinados à Educação Infantil do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 2014. O texto discute a 
presença da literatura infantil, imbuída pela experiência, imaginação da criança pequena e pela mediação com os 
títulos disponibilizados às escolas públicas brasileiras. A pesquisa justifica-se em virtude da necessidade de 
promover estudos e divulgação de obras literárias enviadas às escolas públicas brasileiras como também pela 
necessidade de estudar processos de mediação literária com crianças pequenas. A investigação primeiro discute 
como as narrativas visuais selecionadas se constituem discursivamente, apelando ao seu destinatário. Em 
seguida, realiza-se pesquisa empírica com crianças em grupo, a fim de analisar como atuam no processo de 
construção de sentido de narrativas visuais, a partir de situações de mediação planejadas intencionalmente pela 
pesquisadora. A relevância social e científica da pesquisa consiste em promover estudos acerca de obras 
distribuídas as escolas pelo Governo Federal, como também subsidiar profissionais e pesquisadores que 
trabalham com a Educação Infantil, a fim de qualificar a presença da literatura nesse ambiente formal de 
aprendizagem. A fim de sustentar teoricamente a pesquisa, no que diz respeito à interação, mediação, linguagem 
e aprendizagem, buscamos apoio teórico de Vygotsky (1998, 2000 e 2007) e Bakhtin (1981); para estudar a 
infância, usamos Ariès (1981) e Postman (2011); para fundamentar o conceito de literatura infantil, referendamos 
Zilberman (2003), Ramos (2010), Cosson (2006) e Colomer (2003, 2007); como aporte teórico para estudar a 
estrutura narrativa, buscamos apoio na obra de Adam (2008); por fim, para atender as questões da visualidade 
de narrativas por imagem, valemo-nos de Oliveira (2008) e Panozzo (2001). A pesquisa tem abordagem 
qualitativa. A pesquisadora realizou e mediou as sessões de leitura em turma de Educação Infantil as quais foram 
registradas em videogravações. Inicialmente foram selecionados cinco livros de narrativas por imagem, escolhidos 
pelo PNBE 2014 - Categoria 2, Educação Infantil - 4 a 5 anos –, para serem trabalhados com turma de 13 crianças 
de 4 anos em Escola do município da serra gaúcha. De posse dos dados obtidos e das categorias que deles 
emergiram, o estudo encaminhou-se para análise. Nesse propósito, os resultados apontam para as contribuições 
da leitura literária do livro de imagens no cotidiano escolar de crianças em idade pré-escolar. Verificamos que as 
crianças, em situações de interação, auxiliam, complementam, convergem, divergem, expressam suas opiniões 
quer seja pela fala ou outras formas de expressão. O livro de imagens mostrou-se valioso objeto cultural que 
promove autonomia, interação e liberdade de compreensão. 
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Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Informação 

A questão principal desta pesquisa é identificar as contribuições do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE) para o fortalecimento da Biblioteca Escolar e a formação de leitores em uma escola da rede pública de 
ensino do município de Niterói. O estudo surgiu da necessidade de compreender como as diretrizes e objetivos 
do PNBE foram apreendidos pelos gestores e funcionários responsáveis pela biblioteca escolar. Utiliza-se como 
base teórica a literatura das áreas de Ciência da Informação, Educação, Políticas Públicas e Biblioteconomia. 
Através da aplicação de uma entrevista semi-estruturada, pretendeu-se entender o desenvolvimento do PNBE no 
ambiente escolar. Após a análise das respostas obtidas, elas foram comparadas com os dados levantados pela 
Avaliação Diagnóstica do PNBE, na expectativa de entendermos se os aspectos levantados também se aplicam 
em Niterói e para descobrir o que mudou desde que essa avaliação diagnóstica foi feita. 
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CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

Nº Eixo Tipo 
Área do 

conhecimento 
Resumo Referência 

1 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Representações 

Dissertação Letras 

A pesquisa apresentada nesta dissertação teve como objetivo analisar como as violências são representadas em 
narrativas infantojuvenis brasileiras selecionadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2013, a 
partir de um corpus de doze narrativas, a saber: Um sonho no caroço do abacate (2002), do escritor Moacyr Scliar; 
Quarto de despejo: diário de uma favelada (2013), de Carolina Maria de Jesus; Ordem, sem lugar, sem rir, sem 
falar (2013), de Leusa Araujo; Sangue Fresco (2011), de João Carlos Marinho; O golem do Bom Retiro (2011), do 
escritor Mario Teixeira; Antes que o mundo acabe (2012), de Marcelo Carneiro da Cunha; O livreiro do alemão 
(2011), de Otavio Junior; Um na estrada (2011) e O outro passo da dança (2011) do escritor Caio Riter; A primeira 
vez que eu vi meu pai (2012), de Márcia Leite; A distância das coisas (2012), de Flávio Carneiro; O Homão e o 
menininho – Histórias de filhos e de pais (2010), de Luís Pimentel. A metodologia de pesquisa teve um caráter 
descritivo, na medida em que objetivou descrever de que modo se poderia observar o tema da violência 
representado nas narrativas a partir do estudo de seus vários elementos constitutivos, tais como a construção das 
personagens, da focalização, do tempo e da linguagem. A fundamentação teórica teve base nos estudos de 
autores como Nilo Odalia (1983), Angel Pino (2007), Irme Salete Bonamigo (2008), Ana Maria Borges de Sousa 
(2002, 2010), Michel Maffesoli (1987), Regina Dalcastagnè (2008, 2012), entre outros autores que tematizam a 
questão da violência. As análises permitiram observar que a focalização ocorre de fora do espaço de exclusão, 
de modo que tal focalização não permite um conhecimento mais aprofundado da realidade representada. A 
linguagem, na maioria das narrativas analisadas, retrata o universo e o interesse do jovem de classe média, sendo 
que os livros, de modo geral, apresentam espaços de exclusão bem delimitados para alguns personagens 
femininos, pobres, negros e pueris.O homem branco e de classe média tem maior mobilidade pelo espaço urbano 
na maioria das narrativas.Não há protagonismo do jovem negro e pobre destinado para vencer. Sendo assim, a 
questão da violência está estritamente relacionada ao aspecto da representação desses personagens e espaços, 
uma vez que as representações de espaço não corroboram uma construção mais plural da realidade e da 
diversidade, pois, em muitos momentos, são estereotipadas, negando, desta forma, ao leitor, uma perspectiva 
mais rica e verossimilhante da vida e da sociedade. Observa-se, portanto, que a violência acontece não apenas 
no plano do mundo representado, mas, também, no modo de construção do próprio discurso literário. 
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2 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Educação 

O objetivo desta pesquisa é compreender e analisar como o negro vem sendo narrado nos livros de Literatura 
Infantil veiculados no Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE para a Educação Infantil e que efeitos de 
verdade esses discursos vêm produzindo. Utilizo os conceitos de identidade, diferença e raça a partir de uma 
abordagem pós-estruturalista na intenção de fazer aproximações com o pensamento de Michel Foucault e outros 
autores desta perspectiva teórica. Os materiais utilizados foram livros de literatura infantil disponibilizados pelo 
Ministério de Educação do Brasil por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola distribuído no ano de 2012, 
especificamente para a Educação Infantil. O estudo foi organizado a partir de três movimentos de análise. No 
primeiro, realizei um mapeamento sobre o acervo geral dos livros disponibilizados pelo Programa na intenção de 
perceber as temáticas principais destes materiais, os quais permitiram a seleção e o desenvolvimento das 
especificidades desta pesquisa. No segundo movimento analisei o acervo de livros propostos pelo PNBE 
buscando o aparecimento de personagens negros, para logo após analisar a forma como são apresentados, tanto 
como protagonistas das narrações, como no seus silenciamentos. No terceiro movimento busquei analisar como 
os discursos sobre a diversidade e a diferença são abordados nos livros deste acervo. A análise dos livros me 
possibilitou perceber a pequena presença de personagens negros nos materiais pesquisados, assim como a 
universalização dos materiais, tanto em conteúdo como personagens. Cabe destacar que esta pesquisa permitiu 
olhar como a presença do sujeito negro continua sendo mínima com relação a suas formas de representação, 
nas quais ainda persistem os silenciamentos quanto à participação deste personagem em comparação com o 
referencial branco. Pude perceber, também, que os conceitos de diferença e diversidade são tratados como 
sinônimos em grande parte dos livros analisados, permitindo ver como a produção do discurso sobre a identidade 
é, muitas vezes, atravessada por uma lógica de universalização e homogeneização dos sujeitos, desconsiderando 
suas particularidades históricas e culturais que os diferenciam. 
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Análise das 
ações 

específicas do 
Programa – 
PNBE do 
Professor 

Dissertação Educação 

A presente pesquisa está vinculada ao Grupo de Pesquisa Alfabetização e Letramento Escolar (ALFALE), do 
Programa de Pós-Graduação em Educação do Câmpus de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato 
Grosso. O objeto deste estudo são as políticas públicas de incentivo à leitura profissional articulada com o PNBE 
do Professor. A pesquisa propôs como objetivo geral compreender de que forma são adquiridos, distribuídos, 
disponibilizados e utilizados os livros que compõem o PNBE do Professor anos iniciais do Ensino Fundamental 
(2010 e 2013) em quatro escolas da rede estadual de Ensino Fundamental de Primavera do Leste – MT. Para 
tanto, utilizou-se como metodologia a abordagem quanti-qualitativa com o estudo de caso, tendo questionários, 
observação sistematizada e análise documental como instrumentos de coleta de dados. Esta investigação teve 
como loci quatro escolas estaduais que atendiam alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sendo que os 
participantes foram os diretores, coordenadores, professores e responsáveis pelas bibliotecas dos 
estabelecimentos pesquisados. A análise dos dados revelou que a distribuição dos acervos do PNBE do Professor 
está efetivada e que na época da coleta de dados os livros estavam nas escolas, no entanto, ainda existiam caixas 
lacradas com os materiais do Programa. Esses fatores demonstram que o uso não está sendo consolidado 
conforme as metas e expectativas do PNBE. Um dos motivos, de acordo com as informações registradas nos 
questionários, foi a falta de conhecimento em relação ao PNBE do Professor pelos responsáveis das bibliotecas 
escolares, professores, coordenação e direção das escolas. Os resultados da pesquisa apontaram que uma das 
necessidades é desenvolver um trabalho direcionado para a divulgação e acompanhamento de todas as fases da 
implantação do Programa, ou seja, da aquisição até a utilização. 
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Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é um projeto governamental de distribuição de obras literárias 
e didáticas para suprir a longínqua carência de fornecimento desses materiais pelo poder público. O PNBE e os 
fundamentos teóricos sobre leitura, linguagem e mediação compõem o núcleo temático desta dissertação, que 
aborda, entre outros assuntos, aspectos da natureza da leitura, da linguagem, da literatura e o papel exercido 
pelo PNBE como provedor e distribuidor de acervos. O objetivo da pesquisa é investigar o processo de recepção 
e uso de acervos literários do PNBE em sala de aula e a visão dos professores nos anos iniciais do ensino 
fundamental. A pesquisa aqui apresentada foi realizada com professores e bibliotecários em uma escola municipal 
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da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, que recebeu as coleções do PNBE, e desenvolvida ao longo de 2011, 
com sondagem, primeiros contatos e estruturação do projeto, e em 2012, com um acompanhamento mais próximo 
da realidade escolar. A opção metodológica empregada se relaciona às aproximações etnográficas para 
sistematizar a preferência pela pesquisa qualitativa com as especificidades que mais respondiam aos anseios da 
investigação. Os dados foram gerados por meio dos instrumentos de análise documental, observação participante 
e entrevistas semiestruturadas. Diante disso, a análise dos dados indicou que o acervo do PNBE não é divulgado, 
e não há uma política ou programa de formação de mediadores, cursos ou orientações a quem recepciona, 
dissemina e faz uso desse material. A distribuição de livros é uma medida essencial para melhorar os acervos 
escolares; contudo, somente ela não é suficiente para ampliar o acesso à leitura e ao letramento das crianças. 
Com o objetivo de analisar esse programa em uso real das obras, a investigação visa, ancorada na Teoria 
Histórico-Cultural e nos saberes e vivências dos profissionais da educação, compreender pela voz dos 
professores as ausências de suporte do programa e a forma como ocorrem os processos de mediação para com 
os livros de literatura. A dissertação chama a atenção para os vários problemas existentes nessa escola que 
podem ser reflexo de tantas outras instituições pelo país, as quais corroboram para a necessidade de apresentar 
as falhas do PNBE e divulgar os discursos dos docentes que precisam ser ouvidos, compreendidos e auxiliados 
no desenvolvimento de propostas reais de trabalhos com a educação e o letramento em leitura e literatura. 

Uberlândia, Uberlândia, 2013. 
Disponível em: 
https://repositorio.ufu.br/handle/
123456789/13931. Acesso em: 
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5 

Processo de 
seleção, 

avaliação e 
aquisição das 

obras 

Tese Comunicação 

Este trabalho pretende analisar os complexos processos de seleção; avaliação e execução nas seis primeiras 
edições do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); no qual se entrelaçam como atores principais a 
Secretaria de Educação Infantil e Fundamental (SEB) do Ministério da Educação (MEC); o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNBE) e parcelas da indústria editorial brasileira. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa envolveu um exame detalhado de documentos oficiais; a comparação entre eles e o cotejamento com 
falas oficiais; a coleta e a apreciação de literatura convergente com o tema provenientes do campo acadêmico; 
de áreas técnicas de editoração e de setores da indústria editorial. O estudo proposto se justifica; entre outras 
ações; por tentar desvendar elementos que permitam analisar a edição (de 23;5 milhões em 1998 a mais de 110 
milhões em 2003); além de ampliar o campo do conhecimento na área; considerando; sobretudo; a da indústria 
editorial brasileira e suas relações com o governo federal; seguramente o seu principal cliente. 
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Análise do 
acervo do 

Programa - 
Representações 

Dissertação Letras 

Esta pesquisa tem por objetivo estudar as representações de leitura e escrita encontradas em obras selecionadas 
para o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE/2013, que fazem parte do acervo destinado para a 
segunda etapa do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). O foco central da pesquisa visa, por meio do gênero 
narrativo (romance), analisar obras que apresentam personagens construídos dentro de um contexto que envolva 
a leitura e a escrita. Assim, considerando que o respectivo acervo compõe um conjunto de 180 obras, foi feito um 
recorte contemplando cinco romances: 1 – Um sonho no caroço do abacate de Moacir Scliar (2010); 2 – Lampião 
na cabeça de Luciana Sandroni (2010); 3 – A Distância das coisas de Flávio Carneiro (2012); 4 - Paisagem de 
Lygia Bojunga ( 2013) e 5 – Diário de Biloca de Edson Gabriel Garcia (2003). A análise dessas obras irá propor 
uma reflexão sobre a vida dos personagens leitores e escritores, tendo a leitura e a escrita como instrumento de 
formação da consciência crítica do sujeito-leitor na sociedade contemporânea. Para tanto, serão utilizadas 
contribuições de teóricos da área de literatura (LAJOLO, 2000, 2001; CANDIDO, 1998, 2004, RICOUER, 1994. 
LUKÁCS, 2.000 e COUTINHO, 2003), das políticas públicas de leitura (FERNANDES, 2007, 2011; ZILBERMAN, 
2005) bem como a importante produção existente sobre a história da leitura e o ensino da literatura no Brasil 
(COSSON, 2006; LAJOLO, 1993, 2000; ZILBERMAN, 2005; LAJOLO, ZILBERMAN, 1986, 1998) entre outros. 
Enfim, ao percorrer essas trilhas, esta pesquisa pretende contribuir com os estudos em torno dos acervos do 
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PNBE enquanto suporte pedagógico e instrumento de formação de leitores literários e de mediadores de leitura 
que trabalham com os acervos nas escolas públicas. 

7 

Avaliação e 
implementação 

da política 
pública 

Dissertação Educação 

O estudo investiga o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) articulado à formação docente no contexto 
das políticas públicas educacionais no Brasil, tendo como objetivo geral, analisar o PNBE como instrumento de 
incentivo e ampliação dos sujeitos leitores na comunidade escolar. Para tanto, constituímos os seguintes objetivos 
específicos: identificar os programas e projetos referentes à difusão de livros na escola; entender como se dá a 
discussão acadêmica acerca do PNBE no Brasil; descrever os espaços utilizados para a formação de leitores nas 
escolas pesquisadas e problematizar o acesso e utilização do material fornecidos aos professores através do 
PNBE. A pesquisa se desenvolveu a partir de análise de documentos e pesquisa de campo, foi utilizado como 
instrumento para a coleta de dados, um caderno de campo no qual a observação de bibliotecas escolares em 
duas escolas públicas, localizadas na cidade de João Pessoa, Paraíba, era registrado com detalhes para posterior 
análise. Inquietounos descobrir: como se dá a discussão acerca do PNBE pelo Brasil? Os objetivos do programa 
estão sendo atendidos? Os professores das escolas pesquisadas têm acesso ao material? Como se constitui o 
espaço nestas escolas para utilização das obras? Objetivamos perceber como o PNBE e a biblioteca estão 
presentes no cotidiano dos professores de duas escolas do município de João Pessoa. Para apresentar os 
resultados da pesquisa de natureza qualitativa, o presente texto está estruturado em três seções. Na primeira, 
apresentamos um breve relato sobre as políticas educacionais e o PNBE no Brasil. Na segunda seção, 
identificamos o PNBE no cenário das produções acadêmicas no Brasil, entre meados de 2009 a 2014. Na terceira 
sessão, finalizamos a discussão abordando a perspectiva fundamentada a partir da experiência vivenciada 
durante a pesquisa, entrelaçando o estudo teórico e a observação da biblioteca no espaço escolar das escolas 
analisadas, traçando considerações a respeito das experiências encontradas no conjunto dos dados e indicando 
aspectos que ainda necessitam ser investigados na temática abordada. 
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Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Dissertação Letras 

Tendo em vista a Lei 10.639/03, que alterou a Lei 9.394/96, estabelecendo a temática da “História e Cultura Afro-
brasileira” em âmbito nacional e obrigatoriamente incluída no currículo oficial da Rede de Ensino, torna-se 
necessária a compreensão de como a figura do sujeito africano e /ou afrodescendente e sua cultura vem sendo 
abordada no ambiente escolar. Esta dissertação é de base exploratória, amparada em procedimentos técnicos, 
tais como bibliográfica, documental e interventiva. Assim, esta proposta tem por objetivo analisar os acervos do 
Programa Nacional Biblioteca na Escola, disponibilizados para rede pública de ensino, de 2010 a 2015, para os 
anos finais do Ensino Fundamental, avaliando se as obras literárias selecionadas reforçam representações 
identitárias pautadas em concepções redutoras, preconceituosas e/ou estereotipadas da cultura negra ou se 
auxiliam em atitudes afirmativas e/ou construtivas para emancipação do indivíduo africano e afro-brasileiro. Para 
tanto, realiza-se um levantamento das obras que abordam esta temática e, posteriormente, mediante ficha 
avaliativa, considerando quatro critérios - gênero literário, representação do sujeito africano e/ou afrodescendente, 
ilustração e público alvo -, é selecionada uma das narrativas para elaboração de uma Sequência Didática 
Expandida, respaldada na proposta de letramento literário, de Rildo Cosson (2014), tendo como público alvo 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Considerando este pressuposto metodológico, são organizadas 
atividades multimídias e multimodais com o software JClic, para serem disponibilizadas em rede virtual, abrigados 
numa página, em hipertexto, a fim de possibilitar não apenas o estudo da obra como manifestação historicamente 
situada, estimulando-se a leitura literária, mas também implementando o letramento literário baseado em práticas 
sociais reais. 
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Análise do 
acervo do 

Programa – 
Diversidade 

Dissertação Letras 

Esta dissertação de mestrado objetiva investigar as leituras na mídia a partir das denúncias de racismo sobre a 
personagem Tia Nastácia, da coleção literária “O Sítio do Picapau Amarelo”, obra infantil de Monteiro Lobato 
inserida nos acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Para isso, analisamos os discursos 
antagônicos produzidos por dois grupos participantes do campo de forças instituído em torno da questão, em que 
intelectuais do Movimento Negro, autores da denúncia, se opuseram a intelectuais hegemônicos – especialmente 
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os tidos como especialistas na biografia e obra de Lobato –, movimentando os conceitos de “raça” e “racismo” 
nos arquivos da memória da nação brasileira. O corpus deste trabalho constitui-se da seleção de 09 (nove) 
entrevistas, concedidas em programas de rádio ou televisão de emissoras distintas, por representantes de ambos 
os grupos, que coletamos da rede social Youtube para a realização de transcrição e posterior análise. As 
entrevistas escolhidas para a concretização de nossas análises foram concedidas e veiculadas nos meios 
midiáticos entre os anos de 2010 e 2013, sendo este intervalo de tempo o período em que o debate protagonizado 
pelos dois grupos mencionados gerou ampla polêmica e repercussão no espaço de discussão. Os 
questionamentos sobre a obra ocorreram em razão de ela estar inserida nos acervos formados e distribuídos às 
escolas públicas brasileiras por meio do PNBE, cujos critérios estabelecidos para a aquisição dos livros rejeitam 
a presença de estereótipos e preconceitos nas narrativas. No percurso das análises das entrevistas, utilizamo-
nos de dois referenciais teórico-metodológicos: a “teoria dos campos” de Pierre Bourdieu e a “análise crítica do 
discurso” de Norman Fairclough. Foi possível, por meio de investigação minuciosa, pensar-se sobre a 
perpetuação dos cânones literários, as vozes ouvidas versus as emudecidas dentro dos acervos, a reflexão em 
torno das questões étnico-raciais, propondo-se um debate sobre o papel que um programa político nacional, do 
porte grandioso do PNBE, tem na seleção e autorização dos discursos que estão atravessados pela ideologia 
racista do país. 
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implementação 

da política 
pública 

Dissertação Letras 

Essa dissertação tem por objetivo propor uma discussão das finalidades do catálogo PNBE/2008 instituído pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tendo como elemento central de análise a sua configuração 
genérica, ou seja, o tratamento temático do evento abordado no catálogo, assim como, a esfera em que circula, 
a inserção junto ao interlocutor, a estrutura composicional do catálogo com ênfase na introdução e nas resenhas 
com o objetivo de verificar se a escolha por esse gênero atingiu os objetivos do programa. Nossa proposta está 
baseada nas ideias postuladas por Aquino (2012), Teberosky, Colomer (2002); Amossy (2005); Bakhtin (2003); 
Bettelhein (1980); Brandão (2005); Oliveira (2010); Cascudo (1972); Coelho (2000); Costa (2008); Gregorin Filho 
(2009); Maingueneau (1997); Marcuschi (2010, 2011); Martins (2003); Paiva (2008); Soares (1999); quanto a 
literatura infantil em busca da função comunicativa desse material dentro do projeto do PNBE. O catálogo, objeto 
desta pesquisa, que chegou às escolas em 2008 desempenhava o papel de apresentar as obras destinadas à 
Educação Infantil, informar sobre o programa e comentar sobre os critérios de escolha das sessenta obras 
representadas no catálogo (PAIVA, 2008). Essa publicação destinada aos professores passou a ser o foco de 
nosso interesse, visto que, nas pesquisas realizadas, constatamos que, após quatro anos da primeira distribuição, 
muitos coordenadores e professores desconhecem o programa e nem sabem a razão dessa distribuição. Na 
busca de compreensão para o evento, partimos da ideia de estudar o fenômeno e procurar, na organização do 
material, as possíveis causas desse desconhecimento. 
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11 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Poesia 

Dissertação Letras 

Esta pesquisa objetiva apresentar algumas obras que compõem o acervo de poesia do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE), do ano de 2013, direcionado para os anos finais do Ensino Fundamental. Ao lado 
disso, busca propor sugestões de estratégias para auxiliar o mediador no desafio do trabalho com a poesia junto 
a seus alunos. A edição de 2013 do PNBE é formada por 180 livros, divididos em três acervos. Entre eles, 15 
títulos são incluídos no gênero poema. As obras escolhidas para o corpus deste trabalho foram: Carteira de 
identidade e O mar e os sonhos, de Roseana Murray (2010, 2011); Parque de impressões, de Eloésio Paulo 
(2010); Estação dos bichos, de Alice Ruiz e Camila Jabur (2011); e Poesia de bicicleta, de Sérgio Capparelli 
(2013). O texto desta dissertação está dividido em três capítulos, que discorrem sobre as funções da leitura e da 
literatura, o histórico do PNBE, a formação do leitor de poesia, as características do acervo, autores e das obras 
escolhidas e as propostas de atividades a serem desenvolvidas pelo mediador. Nesse percurso, realiza a análise 
dos poemas selecionados com sugestões de trabalho baseadas na pesquisa de Costa (2007) e utiliza como 
referencial teórico as publicações de Fernandes (2013; 2014), Lajolo (2005; 2006), Soares (2006), Souza (2012) 
e outros estudiosos da área. Com esta pesquisa, espera-se contribuir para aproximar a poesia dos jovens leitores 
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na escola, para propor alternativas de trabalho para os professores mediadores e para divulgar o acervo do PNBE 
do ano escolhido. 

12 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Educação 

Esta pesquisa tem como objeto os livros do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) para 
Educação Infantil, nas suas quatro edições (2008, 2010, 2012 e 2014). O objetivo é mapear e analisar os livros 
de Literatura Infantil que focalizam as culturas africanas e afro- brasileiras, seja pelo conteúdo, temática da cultura 
africana e afro- brasileira, ou pela representação, texto e ilustração. Para isso, dialoga com as políticas públicas 
de leitura para a literatura, em particular o PNBE; a Lei 10.639/03 e suas Diretrizes; a Educação das Relações 
Étnico-Raciais na Educação Infantil; a Literatura Infantil e a Literatura de Temática da Cultura Africana e Afro-
brasileira. Como aporte teórico para as análises, no que diz respeito às políticas públicas de leitura, a pesquisa 
apoia-se em Araújo (2010, 2015), Oliveira (2008), Fernandes (2004, 2007, 2013), entre outros; em relação à 
Educação Infantil, nos estudos de Abramovicz e Oliveira (2010, 2012), Bento (2012), Cavaleiro (2007), Cerisara 
(1999), Dias (2010, 2012), Kulmam Júnior (1999, 2012), Rosemberg (1985, 2007, 2012), Trinidad (2012); na 
Literatura e Literatura de Temática da Cultura Africana e Afro-brasileira, recorre a Candido (1995), Debus (2007, 
2009, 2012), Gouvêa (2000), Lajolo (2003), Lajolo e Zilberman (1985), Oliveira (2003), Souza (2001, 2003), 
Zilberman (2003); e, para as discussões sobre Educação das Relações Étnico-Raciais, nas pesquisas de 
Abramovicz e Oliveira (2010, 2012), Abramovicz (2012), Araújo (2015), Dias (2005), Gomes (2012), Passos 
(2012), Oliveira (2004), Bento e Pereira (2012). Para o desenvolvimento das reflexões e construção dos 
procedimentos de pesquisa, realiza uma análise quantitativa e qualitativa, de cunho bibliográfico e documental. O 
estudo se divide em três etapas: 1) seleção e análise das listas dos livros enviados pelo PNBE destinados à 
Educação Infantil nos anos de 2008, 2010, 2012 e 2014; 2) seleção dos títulos que contemplem a literatura da 
cultura africana e afro-brasileira; e 3) leitura e análise dos 61 títulos que tratem da temática da cultura africana e 
afro-brasileira. Dos 360 livros que compõe os quatro acervos, encontramos 61 de temática da cultura africana e 
afro-brasileira, desses analisamos positivamente somente 12. 
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13 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Representações 

Dissertação Letras 

Esta pesquisa objetiva investigar as representações de escrita em cinco obras da escritora Lygia Bojunga: A Bolsa 
Amarela (1976), Angélica (1975), Aula de Inglês (2006), O Sofá Estampado (1980) e Querida (2009). O intuito é 
compreender as diferentes maneiras com que as personagens se apropriam da escrita e de que forma essa 
apropriação contribui para o processo de amadurecimento, senso crítico e emancipação das personagens. Para 
tanto, apresentamos algumas considerações sobre a história da escrita, o conceito de representação e a 
importância da personagem na narrativa, almejando averiguar o antigo e o renovado diálogo entre ficção e 
realidade. Desse modo, fundamentamos nossa pesquisa no estudo de teóricos que abordam os temas 
relacionados, tais como: Antonio Candido (1998), Benjamin Abdala Junior (2007) Edward Wadie Said (2005), 
Graça Paulino (2010), Jean- Paul Sartre (1993), Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2009), Roger Fisher (2009), 
Roger Chartier (1990-2002), entre outros. Ao considerarmos que Lygia Bojunga é importante escritora da literatura 
infantojuvenil também discutimos sobre o percurso traçado por esse gênero desde sua origem até sua 
consolidação, destacando as contribuições dessa autora. Tendo em vista que Lygia Bojunga possui 22 obras 
publicadas, e dado a impossibilidade de analisarmos todos os títulos, realizamos um recorte na escolha do corpus, 
a partir de critérios que propiciassem uma seleção representativa. Assim, optamos por avaliar obras que foram 
selecionadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, observando o critério de acesso às obras 
utilizado por alunos e professores de escolas públicas do Brasil. A análise do corpus mostra que as personagens 
possuem necessidade de escrever seja por razões pessoais ou práticas sociais; no entanto, nos dois casos a 
escrita é primordial para o aprimoramento das personagens como seres reflexivos e ativos na sociedade em que 
atuam. Esperamos que a pesquisa possa contribuir para avançarmos nas reflexões em torno da escrita literária e 
de sua representação na obra de Lygia Bojunga, o que, por vezes, suscita debates críticos acerca do ato criativo, 
da denúncia social e da reivindicação dessa prática. 
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14 

Análise do 
acervo do 

Programa – 
Livro de imagem 

Dissertação Educação 

As literaturas cujas narrativas são realizadas exclusivamente pela imagem, firmaram ao longo do tempo a mesma 
importância que os demais gêneros disponíveis nos espaços educacionais. Devido a isso, propomo-nos organizar 
e analisar os atributos estéticos que compõem essas obras, para melhor compreendê-las. Assim sendo, esta 
pesquisa, ligada ao Grupo Cultura, Escola e Educação Criadora da Universidade do Vale do Itajaí, tem como 
objetivo geral: analisar a estética do livro de imagem selecionado pelo PNBE 2014 para a educação infantil. Em 
conformidade, os objetivos específicos pretenderam: reconhecer as possibilidades de leituras presentes em um 
livro de imagem; e organizar os atributos visuais para a leitura estética. Tomou-se como objeto de estudo os títulos 
adquiridos pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), em razão de sua relevância, pois este está 
presente nas redes de ensino públicas do país há quase duas décadas. Como o acervo é amplo, optou-se pelo 
segmento educação infantil, pré-escola, ano 2014, gênero narrativa por imagens. Cinco títulos foram analisados: 
Calma, Camaleão!, de Laurent Cardon (2013); Ladrão de galinha, de Béatrice Rodriguez (2012); Mar de sonhos, 
de Dennis Nolan (2013); Nerina: a ovelha negra, de Michele Iacocca (2012); Um+Um+Um+Todos, de Anna Gobel 
(2013). Adotamos como metodologia a análise bibliográfica, sob a abordagem qualitativa, e tomando como 
referencial a semiótica de Barthes (2013). Utilizamos os conceitos de enunciado, deslocamento e representação, 
ambos partícipes no processo de significação textual, e entendendo que estes contribuem para que os demais 
atributos estéticos sejam comunicantes eficazes na fruição das literaturas visuais. Dentre os demais especialistas, 
apoiamo-nos no suporte teórico de: Kandinsky (1997), Willsberg ; Forssman (2007), Neitzel; Oliani (2008), Powers 
(2008), Jung (2010), Nikolajeva e Scott (2011), Santaella (2012), Linden (2011), Ramos (2011), Todorov (2011), 
Ramos; Panozzo (2011), Collaro (2012), Neitzel; Carvalho (2013), Heller (2014), Kant (2013), Gomes Filho (2014). 
Constatamos que há uma contínua busca no aprimoramento do livro composto exclusivamente de imagem, seja 
através das possibilidades não fechadas nas interpretações, da ampliação da qualidade de diagramação, na 
organização criativa da temática, ou através da ampliação técnica e estilística do desenho. Juntos, permitem uma 
apreciação do texto visual para além do entretenimento, tornando-o objeto de fruição pela experiência estética 
que proporcionam. 
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15 
Análise do 
acervo do 

Programa - HQ 
Dissertação Letras 

A leitura é considerada um direito, mas, na sociedade brasileira, essa garantia nem sempre foi ou até mesmo é 
respeitada. É nessa prerrogativa que governos tentam incentivar a leitura e garantir o acesso ao livro por meio de 
políticas públicas. Em instância federal, foi criado, em 1997 (FERNANDES, 2007; PAIVA, 2012), o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, passando por algumas transformações desde seu inicio. Dentre elas, a 
inserção dos quadrinhos em 2006 (VERGUEIRO; RAMOS, 2009). Passada uma década com HQs (Histórias em 
Quadrinhos) nas escolas, buscamos evidenciar se houve ou não a efetivação dos quadrinhos do PNBE, ou seja, 
tentamos examinar o uso efetivo do material no ambiente escolar. Para isso, o recorte para esse estudo foi o ano 
de implantação dos quadrinhos no programa, 2006, e o último ano de distribuição, 2014. A investigação de campo 
foi realizada em 2016, no município de Barueri – localizado na região metropolitana de São Paulo - em unidades 
escolares em que havia ao menos uma obra em quadrinhos enviada pelo PNBE e destinada ao Ensino 
Fundamental II Estabelecida a parceria, para a apuração dos dados foi feito um relatório sobre o espaço dedicado 
à leitura, com registros fotográficos, seguido de entrevista com os responsáveis pela biblioteca escolar e os 
educadores de Língua Portuguesa. Tais ações visavam contribuir com o objetivo geral da pesquisa, aferir o uso, 
no entanto, também atendiam aos objetivos específicos: a) a catalogação das HQs compradas; b) a identificação 
dos quadrinhos nas escolas; c) a investigação sobre o conhecimento do PNBE dos servidores que, em tese, lidam 
com o acervo; d) a verificação da instrução dos professores de Língua Portuguesa sobre o programa e sobre os 
quadrinhos. Nossa hipótese é a de que, quando os livros chegam à escola, não são aproveitados, pois falta 
formação sobre o PNBE e os quadrinhos aos profissionais que têm a função de mediar a leitura. O presente 
estudo tem por características ser interdisciplinar. A fim de traçar um breve histórico sobre o acesso à leitura, 
buscaram-se as definições da Educação, da História e da Sociologia, com Chartier (2011; 1999), Barbier (2008), 
Mészáros (2005) e Kalman (2004); sobre políticas públicas de leitura, focando o PNBE, apoia-se na Linguística e 
na Educação com Cirino (2012), Paiva (2012), Montuani (2012) e Fernandes (2007), além dos próprios 
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documentos oficiais; e sobre quadrinhos e sua constituição multimodal, fundamenta-se a partir de Vergueiro 
(2010), Vergueiro e Ramos (2009), Ramos (2007; 2009), Rojo (2012) e Dionisio (2014) pertencentes à 
Comunicação e às Linguística Textual e Aplicada. 

16 

Estudo das 
práticas: de 
leitura, de 

formação de 
leitores e de 
mediação de 

leitura 

Dissertação Letras 

O objetivo deste trabalho é a proposição de estratégias ou ações que possam ser inseridas no contexto da Escola 
Estadual Epitácio Pessoa, do município de Itaporanga - SP, com alunos do 6º ano, que proporcionem o interesse 
pela leitura por meio da articulação do acervo do PNBE, Sala de Leitura e o Caderno do Aluno (material didático 
da rede de São Paulo). Este estudo tem como um de seus pressupostos a relevância da literatura infantil e juvenil 
para a formação do leitor. Para isso, busca-se também refletir sobre ações institucionais de fomento à leitura tais 
como o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) e a Sala de Leitura em suas contribuições para o 
letramento literário dos alunos a partir do início do Ensino Fundamental II. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. 
Espera-se que os resultados obtidos redimensionem as práticas pedagógicas no ensino da Língua Portuguesa, 
mais especificamente, na perspectiva do letramento literário. 
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17 

Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Educação 

Esta pesquisa teve como objetivo central analisar as estratégias ideológicas presentes no acervo de 2008 do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola destinada à Educação Infantil. Esse estudo consistiu na observação e 
análise de estratégias ideológicas contidas no texto e nas imagens de vinte obras de literatura infanto-juvenil 
enviadas para as escolas públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental no ano de 2008. O suporte teórico 
para a identificação de tais estratégias foi dado pela Hermenêutica da Profundidade (HP), sistema interpretativo 
que permite identificar a presença de relações assimétricas de poder. Organizado em três etapas, a HP permitiu 
uma compreensão sistemática: na análise sócio-histórica desenvolveu-se um levantamento específico sobre 
pesquisas que articularam literatura infanto-juvenil e relações raciais; na análise formal ou discursiva foi possível 
estabelecer as características das amostras analisadas e, por fim, a terceira etapa, chamada de interpretação e 
reinterpretação dos resultados, possibilitou, aliada às outras duas etapas, a constatação de que existem, ainda 
que em baixa frequência, representações positivas de alguns personagens negros. Contudo, os personagens 
brancos, além de continuarem aparecendo mais vezes que os negros nas narrativas, são mais bem (re)tratados. 
Além disso, a participação constante de brancos na literatura tem servido para o estabelecimento da manutenção 
do seu grupo como norma social e pressupondo, inclusive, que os leitores presumidos sejam também brancos. 
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O tema desta dissertação é sobre a construção ética no cotidiano escolar infantil, em que é feita uma distinção 
entre moral, cujas regras são estabelecidas socialmente, e a ética, que reflete sobre a moral e contesta a 
legitimidade das regras morais vigentes. O problema de pesquisa foi definido envolvendo a literatura infantil como 
subsídio para abordar o despertar do senso moral em crianças. Tendo como hipótese que a literatura é um 
caminho fértil para a reflexão da ética no convívio social, parece importante analisar as obras do acervo do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que são recebidas pelas escolas. Portanto esta pesquisa teve 
como objetivo apresentar reflexões sobre a construção da ética no cotidiano escolar e o “sensibilizar-se” por meio 
da análise de livros de literatura infantil do PNBE de 2014. Do acervo disponível em uma escola do interior de São 
Paulo, foram selecionados livros que abordam questões éticas, que apresentam relações com autoridade, com 
pares e consigo mesmo, mostrando que por meio das relações interpessoais, é possível desenvolver a construção 
de valores. Após a análise de conteúdo dos livros, os resultados apontam para uma maior quantidade de histórias 
com relações de autoridade quando comparadas às relações com pares e consigo mesmo; e uma maior 
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representatividade de personagens de etnia branca. Porém de maneira geral os livros analisados estão 
adequados à construção da ética apresentando sentimentos que podem contribuir para o “despertar do senso 
moral” como o respeito ao outro, o amor, a empatia e a generosidade. 

rabalho=5029709. Acesso em: 
15 set. 2019.  
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Esta pesquisa constrói-se na perspectiva de que os livros de literatura para a infância possam representar pontos 
de resistência em relação à temática da diversidade sexual e de gênero. Entendendo que os corpos se constituem 
por meio de práticas discursivas e não discursivas que normalizam os sujeitos, procuro identificar no livro Faca 
sem Ponta, galinha sem pé, de Ruth Rocha, o motivo pelo qual o mesmo vem sendo amplamente utilizado nas 
salas de aula e bibliotecas escolares. Ao apresentar uma situação em que dois irmãos trocam suas identidades 
de gênero, depois de passarem embaixo de um arco-íris, essas crianças começam a comportar-se na lógica 
oposta ao que está determinado para seu gênero de origem. Na problematização da literatura enquanto 
possibilidade de questionamento ou reiteração das normas regulatórias para a construção social do gênero e da 
sexualidade, analiso os editais do Programa Nacional Biblioteca da Escola que selecionam acervos de livros para 
as escolas públicas brasileiras, em especial o PNBE/2012. O trabalho investigativo pressupõe uma estreita 
relação entre a produção literária voltada para a infância e os discursos da escola enquanto articuladora de 
regimes de verdade sobre o que é adequado para ser oferecido para os sujeitos em processo de formação. Além 
de tomar a perspectiva foucaultiana como marco teórico, penso que as contribuições das pesquisas trilhadas 
pelos estudos feministas pós-estruturalistas, em especial Judith Butler e as denominadas teóricas queer, assim 
como os conceitos provenientes dos Estudos Culturais foram decisivos para fundamentar meu objeto de análise, 
qual seja, as personagens dos livros para a infância, entendidos como artefatos culturais a serviço dos dispositivos 
pedagógicos que visam a normalização das questões de gênero e sexualidade. Para desenvolver esta tese, 
realizo as interlocuções necessárias à pesquisa, valendo-me das noções de dispositivo, resistência e 
subjetividade. 
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A presente pesquisa tem como objetivo elaborar uma proposta de plano de ensino de Ciências Naturais para o 5º 
ano do Ensino Fundamental, partindo de textos literários do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE/2014) – Literatura Fora da Caixa, para o ensino de conceitos científicos. O estudo aborda as relações de 
desenvolvimento entre a linguagem e o pensamento, o ensino de Ciências Naturais com foco nos processos de 
formação dos conceitos científicos e o papel do professor como organizador do trabalho educativo. Está inserido 
na linha de pesquisa: Trabalho Docente, Desenvolvimento Profissional e Processo de Ensino-Aprendizagem do 
programa de Pós-Graduação em Educação. A pesquisa qualitativa analisa, por meio de pesquisa bibliográfica, os 
conceitos de pensamento e linguagem e a formação de conceitos segundo a Escola de Vigotsky e a concepção 
de educação desenvolvente, de acordo com Dusavitskii, Repkin e Chaiklin. Pela pesquisa documental são 
apresentados os documentos oficiais que norteiam o ensino de Ciências no estado de Goiás. São incluídos 
autores contemporâneos que complementam as discussões sobre o ensino de Ciências Naturais articulado à 
Literatura Infantil, como Faria, Arena, Zilberman, entre outros. Os objetivos específicos estão voltados para 
analisar o papel da linguagem e do pensamento em suas relações com o ensino de conceitos científicos em 
Ciências Naturais; analisar o processo de formação dos conceitos científicos a partir de textos literários e apontar 
as contribuições da pesquisa aos professores do Ensino Fundamental. A análise da pesquisa evidenciou a 
importância de organizar o ensino de Ciências Naturais tendo em vista uma educação humanizadora e 
desenvolvente, articulando Literatura Infantil e ensino de Ciências Naturais, por meio de um plano de ensino 
intencionalmente planejado para essa finalidade. 
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Essa pesquisa tem como objetivo conhecer a relação, a partir das representações e práticas de leitura, de 22 
alunos de duas escolas municipais em Anápolis, Goiás, com a coleção Literatura em Minha Casa do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Coleção que foi entregue 
através da escola para propriedade de alunos das 4ª séries do ensino fundamental da rede pública de ensino no 
ano de 2004, para estar presente nas suas famílias. Nesse sentido, o objeto dessa pesquisa, inserida na linha 
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Literatura em 
Minha Casa 

Formação e Profissionalização docente, são os livros da coleção Literatura em Minha Casa, as representações 
de leitor e de leitura que eles, de alguma forma, veiculam, tentando perceber a partir daí, de que forma isso é 
apreendido pelo leitor comum. Uma compreensão que não se limita aos documentos do PNBE, mas se expande 
para a discussão acerca das políticas públicas no Brasil em prol da representação de um país considerado 
moderno e civilizado - um país de leitores. Compreensão que resgata também histórias de leituras e leitores. 
Leitores inscritos e escritos em documentos oficiais e em narrativas orais, seja por meio dos protocolos de leitura 
veiculados pelos livros dessa coleção, ou mesmo, do que o programa anuncia, seja por meio da forma como o 
aluno se constitui leitor. O embasamento teórico que deu sustentação a essa pesquisa é a História Cultural a 
partir de três eixos: representações, práticas e apropriações de leitura. De acordo com Chartier (1990), as lutas 
de representações têm tanta importância como as lutas econômicas, pois através delas é possível compreender 
os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor valores que são seus, ampliando assim o seu poder 
de dominação. Todavia, como as ações sociais supõem movimento, muitos são os mecanismos que subjugam 
essa ordem. Nos caminhos da linguagem, para compreensão do processo de interação verbal e social que 
apreende esse trabalho como um todo, Bakhtin (1997, 2003) é o aporte teórico necessário. Análise de documentos 
oficiais (portarias, resoluções, cartazes informativos, entre outros) referente aos anos de 1997 a 2003, e 
entrevistas feitas com 22 alunos, alguns pais desses alunos e uma funcionária do MEC permitiram uma 
interlocução em que ação e reflexão andaram sempre juntas. Como trajetória percorrida, foi possível perceber 
que o PNBE, por meio da coleção Literatura em Minha Casa, apesar de todas as dificuldades que esse programa 
apresenta na tentativa de se concretizar como um programa de formação do leitor e não como um mero 
distribuidor de livros, para além de seus discursos enaltecedores, tem formado leitor. Muitas histórias que tecem 
essa pesquisa são marcadas pelos livros dessa coleção, e já que esse programa ainda persiste nos dias atuais, 
ele necessita de modificações que são sugeridas nessa pesquisa. 
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A presente pesquisa teve como objeto de análise os discursos sobre os grupos raciais brancos e negros, 
produzidos a partir de leituras de obras infanto-juvenis em salas de aula. A partir dessa perspectiva foi constituído 
o problema de pesquisa: os discursos da literatura infantojuvenil e sua interpretação, em contexto escolar, 
apresentam estratégias ideológicas relativas à dominação racial? A metodologia utilizada foi a Hermenêutica da 
Profundidade (HP), com a proposta de investigar se a produção, veiculação e recepção/interpretação de obras 
literárias infanto-juvenis apresentavam discursos que atuavam no sentido de produzir/reproduzir hierarquias 
raciais. O exame de contexto consistiu em análise de bibliografia sobre literatura infanto-juvenil e, em específico, 
de estudos sobre ideologia e relações raciais relacionados a este gênero literário; análise de documentos relativos 
ao Programa Nacional Biblioteca da Escola; análise de estudos sobre relações raciais na escola. Para análise 
formal foi realizado estudo exploratório em uma escola e estudo de campo em outra, que consistiu em presenciar, 
gravar e transcrever oito aulas de leitura em turmas de quarta série do ensino fundamental. Foram observadas 
várias estratégias ideológicas na interpretação das mensagens dos livros, em especial a diferenciação, que se 
relacionou, neste estudo, ao cânone estabelecido por meio de um modelo eurocêntrico de currículo e literatura 
infanto-juvenil, conferindo às aulas analisadas nesta pesquisa uma característica de artificialidade, por serem 
direcionadas única e exclusivamente a obras que tematizam a cultura africana. Outra estratégia recorrente foi a 
estigmatização, responsável por reforçar pré-concepções e estereótipos a respeito da história e cultura afro-
brasileira e africana. No que se refere à branquidade (enquanto categoria de análise das relações raciais) 
resultados ambíguos e divergentes foram encontrados: em alguns momentos, a postura da professora atuou no 
sentido de reforçar estereótipos ora por meio do silêncio e omissão diante de práticas discriminatórias, ora através 
de conceituações restritivas e estigmatizantes sobre a população africana; e, em outros, avanços foram 
verificados por relacionarem-se a alterações na atuação pedagógica de professoras brancas que, diante do 
compromisso em atender às expectativas desta pesquisa, desenvolveram leituras e posteriores debates que 
operaram de forma a promover rupturas de um modelo depreciativo de representação da cultura africana. Este 
resultado, em específico, representou um diferencial em comparação com resultados de outras pesquisas sobre 
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o mesmo tema, as quais identificaram que a branquidade como norma agiu de forma latente no fortalecimento do 
racismo no espaço escolar. Em síntese, os resultados observados através da interpretação das formas simbólicas 
apontam que a ideologia se fez presente nos diversos estágios de produção, difusão e, sobretudo, recepção de 
obras literárias infanto-juvenis. 
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Esta pesquisa busca estudar a representação da relação entre avós e netos em algumas obras literárias que 
compõem o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, nas edições de 2011 a 2013, destinadas 
para o Ensino Fundamental, investigando como os personagens idosos/avós têm exercido o papel de mediadores 
de leitura em relação aos seus netos, e ainda, elucidar como acontece esta partilha entre velhos e crianças. Para 
tanto, o corpus é composto por quatro obras literárias infantis constantes nos acervos do PNBE: De carta em carta 
de Ana Maria Machado (2010); Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato (2010); e Por Parte de Pai de 
Bartolomeu Campos Queirós (2011). Essas obras serão analisadas com o objetivo de identificar como são 
representadas as relações estabelecidas entre avós e netos, qual a importância desses idosos na formação 
dessas crianças enquanto leitoras e se essa mediação acontece de modo eficiente nas narrativas. Além das 
análises das obras supracitadas, objetiva-se discutir caminhos possíveis para a formação do leitor literário, bem 
como a relevância da Literatura Infantil e de programas como o PNBE. Nessa trajetória, este estudo fundamenta-
se em teóricos relacionados aos temas abordados, tais como: Antonio Candido (1971; 2004), Antoine Campagnon 
(2010), Célia Regina Delácio Fernandes (1988; 2007; 2010; 2013), Ecléa Bosi (1987), Laura Sandroni (2011), 
Márcia Cabral da Silva (2010), Paul Ricouer (1987), Paulo Salles de Oliveira (1999), Walter Benjamin (1983; 
1987), entre outros. Com isso, espera-se contribuir para a propagação da leitura literária e do PNBE; para 
formação de leitores literários e para as discussões referentes à velhice e à infância no que tangem sua 
importância social e necessidade de representação literária, uma vez que publicações com essa temática são 
escassas na área. 
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Diante da crescente divulgação e circulação da denominada literatura marginalperiférica, enquanto elemento de 
representação simbólica de um grande estrato social brasileiro, nos meios de comunicação social, cultural e 
educacional, esta pesquisa tem como objetivo mapear as concepções acerca da literatura marginalperiférica 
formuladas pelos centros acadêmicos no Brasil e verificar os processos de inserção desta produção literária no 
conteúdo curricular do Ensino Médio, especificamente na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Para isso, 
o trabalho faz, primeiramente, um levantamento bibliográfico das dissertações e teses sobre o tema, com o 
objetivo de compreender a complexidade do fenômeno da atual literatura marginal-periférica. Esta revisão 
histórica realizada a partir dos trabalhos acadêmicos publicados contribui para o apontamento de problemáticas 
conceituais sob perspectiva da teoria e da crítica literária, segundo os autores de base: Robert Ernest Curtius, 
Leyla Perrone-Moisés, Antonio Candido, João Alexandre Barbosa e Jonathan Culler. No segundo momento, 
contextualizam-se as normativas presentes na legislação educacional brasileira sobre o conteúdo curricular da 
disciplina de Literatura no Ensino Médio a fim de discutir a possibilidade legal de inserção da literatura marginal-
periférica no conteúdo programático desta disciplina. Para finalizar, o trabalho analisa as estratégias ou práticas 
de inclusão desta literatura na escola por meio dos livros didáticos de Português indicados pelo Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD-2015) e a lista de livros distribuídos nas escolas através do Programa Nacional Biblioteca 
da Escola (PNBE 2008 a 2014). A pesquisa conclui que a maioria dos trabalhos acadêmicos trata a manifestação 
literária marginalperiférica sob o enfoque teórico dos Estudos Culturais e, portanto, difere da abordagem prioritária 
e organizacional da disciplina de Literatura, que conserva a noção historiográfica da crítica e da teoria literária 
tradicional – como explicita a estrutura dos conteúdos proposta nos livros didáticos. A análise dos livros didáticos 
aponta para uma incipiente entrada da literatura marginal-periférica como conteúdo programático da disciplina de 
Língua Portuguesa e Literatura, mais especificamente, do 3o. ano do Ensino Médio, sobre as Literaturas 
Contemporâneas, aparecendo alguns fragmentos textuais em conteúdos diversos de gramática ou produção de 
texto. Já a análise do PNBE comprova a presença de obras consideradas da literatura marginal-periférica no 
contexto escolar. O trabalho visa contribuir para as futuras pesquisas educacionais, instigando a necessidade do 
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aprofundamento analítico literário e estético dos textos da literatura marginal-periférica, assim como a 
problematização do seu conteúdo em relação às prerrogativas da prática escolar. 
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O estudo investiga o potencial pedagógico do Livro Ilustrado de Literatura Infantil (LILI) no processo de ensino 
aprendizagem das artes visuais em ambiente escolar. Sua relevância consiste em pesquisar os recursos 
expressivos dos LILIs e compreender como mediar seu uso em sala de aula, como forma de contribuir para o 
desenvolvimento da linguagem visual, tanto em suas formas comunicativas, expressivas, quanto perceptivas. 
Além disso, buscou-se trabalhar a formação de leitores por meio da ampliação do repertório estético dos sujeitos. 
O presente estudo se reconhece como uma atividade sistemática de caráter qualitativo, realizada para a 
compreensão dos fenômenos pedagógicos e a transformação qualitativa de práticas educacionais aplicadas, 
direcionada aos mediadores de literatura infantil (e.g., professores, pais, bibliotecários). Ressalta-se a importância 
da ampliação perceptiva e da formação do olhar do mediador de LILI como base para a prática de leitura de 
imagem em sala de aula. O percurso para alcançar os objetivos aqui propostos incluíram a análise formal das 
ilustrações e dos elementos editoriais presentes em seis LILIs distribuídos pelo Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE), associado à seis intervenções pedagógicas (uma para cada LILI), seguida da análise das 
produções artísticas dos sujeitos após a intervenção. As sessões de campo ocorreram na escola de aplicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Núcleo de Educação da Infância (NEI/Cap). A turma de 1º 
ano matutino do ensino fundamental que participou da pesquisa era composta por 21 sujeitos na faixa etária entre 
6 e 7 anos. Os instrumentos utilizados nas sessões para a aquisição de dados foram: gravação de áudio/vídeo, 
diário de campo e fotografia. Cada intervenção pedagógica foi marcada por três etapas: leitura guiada (verbal e 
visual), produção artística e apreciação das obras produzidas pelos sujeitos. As sessões de leitura foram 
desenvolvidas conforme os moldes da metodologia de scaffolding (Andaimagem) descritos por Graves e Graves 
(1995) e a metodologia de leitura de imagem Image watching descrita por Ott (2013). Como aporte teórico 
metodológico para o desenvolvimento do estudo e desenho desta pesquisa os seguintes autores foram utilizados: 
Amarilha (2002; 2013), Arheim (2005), Barbosa (1982; 2002), Dondis (1997), Iavelberg (2006; 2012), Nikolajeva 
e Scott (2011), Ostrower (1987), Van der Linden (2011), Vygotsky (2003) e Zilberman (2005). Em conjunto, nossos 
resultados sugerem que os LILIs merecem um olhar mais atento quanto as suas potencialidades didáticas na 
mediação de conhecimentos pertinentes às linguagens (verbal e visual). Especificamente, as intervenções 
pedagógicas mostraram-se como uma atividade lúdica, coletiva, capaz de enriquecer o repertório visual e artístico 
(teórico e prático) ao ampliar os conceitos formais, procedimentais e poéticos sobre a linguagem visual, 
diversificando os recursos expressivos dos sujeitos. 
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Análise do 
acervo do 

Programa - 
Diversidade 

Dissertação Educação 

As imagens que povoam o imaginário dos jovens estudantes brasileiros sobre a África, o povo africano e os seus 
descendentes resultam de um longo processo de invenção, negação e experiências históricas estabelecidas no 
decorrer dos séculos entre estes espaços atlânticos: África - Brasil. Grande parte dessas representações provêm 
dos materiais que circulam nos ambientes escolares, entre os quais destacam-se os livros de literatura infanto-
juvenil. Na última década, impulsionado pela Lei 10.639/03, o mercado editorial brasileiro tem investido em modos 
diversificados de narrar a temática africana e afro-brasileira. Atento a essas produções, o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) também tem valorizado o contexto da temática étnico-racial no processo de seleção 
das obras. Diante desse cenário, esta dissertação tem dois objetivos principais: analisar as representações 
racializadas presentes nos livros de literatura infanto-juvenil que fazem parte do acervo do PNBE/2013 e investigar 
como os leitores juvenis negociam com essas representações. A metodologia empregada está baseada em 
pesquisa bibliográfica e em pesquisa de campo com alunos das séries finais do ensino fundamental de uma escola 
pública, localizada na região metropolitana de Porto Alegre/RS. O aporte teórico-metodológico que fundamenta 
este estudo encontra-se no campo que articula os Estudos Culturais e a Educação, e os principais autores 
utilizados são Stuart Hall, Kathryin Woodward, Maria Angélica Zubaran, Rosa Maria Hessel Silveira, Iara Tatiana 
Bonin, Gládis Elise Pereira da Silva Kaercher, entre outros. A pesquisa também está ancorada em bibliografia 
oriunda do campo dos estudos literários, principalmente estudos sobre literatura infanto-juvenil, e do campo dos 
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estudos étnico-raciais. Destacam-se nesses âmbitos, autores como Regina Zilberman, Marisa Lajolo, Nelly 
Novaes Coelho, Rildo Cosson, Eliane Debus, Nilma Lino Gomes, Nobu Chinen, Kabengele Munanga, entre outros. 
Os principais conceitos teóricos utilizados para as análises são o regime racializado de representação, estratégias 
de contra-representação e processos de codificação/decodificação. As análises foram organizadas a partir de três 
eixos temáticos – (1) Imagens da África; (2) Representações do negro escravizado; (3) Representações das 
religiões afro-brasileiras – e permitiram chegar às seguintes conclusões: para narrar as histórias da África e do 
povo africano, as obras investem em recontos de lendas africanas, os quais apresentam estratégias de 
valorização e afirmação da africanidade. Nas obras que abordam questões da cultura afro-brasileira, sobretudo 
as que tematizam a religiosidade de matriz africana, são mobilizadas diferentes estratégias de contestação ao 
regime racializado de representação. No que às leituras realizadas pelos alunos, os resultados revelam que, 
referente ao eixo Imagens da África, os leitores não se aproximaram dos códigos mobilizados pelos autores, 
construindo representações predominantemente estereotipadas e depreciativas do continente Africano em seus 
discursos. No segundo eixo, a maior parte dos leitores reproduziu os discursos oficiais do período escravista 
brasileiro. Quanto ao terceiro eixo, as leituras realizadas pelos alunos produziram representações positivas e 
valorosas a respeito da cultura africana e de suas práticas religiosas. 

 


