
 

 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO - EDITAL 42/2018 SME FORTALEZA 

Referente: 
SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO, PARADIDÁTICO E TÉCNICO PARA AS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES – EDITAL 42/2018 –SME 
  
  
Informamos que as 3 (três) editoras que compõem o Grupo Editorial Global o qual tem 
45 anos de fundação, inscreveram obras nas diferentes temáticas disponíveis, para o 
Referido Edital: 
  
Global Editora e Distribuidora Ltda., inscreveu 30 obras no total; 
Editora Gaia Ltda., inscreveu 27 obras no total; 
Gaudí Editorial Ltda., inscreveu 25  obras no total; 
  
Da totalidade de 82 (oitenta e duas) obras inscritas das 3 (três) editoras informadas, 
nenhuma das obras consta na lista de obras aptas divulgada no link : 
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/index.php/lista-de-noticias/3041-sme-torna-
publico-resultado-final-do-edital-de-selecao-de-material-literario-para-bibliotecas-
escolares 
  
É divulgado nesse mesmo link: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/index.php/lista-
de-noticias/3041-sme-torna-publico-resultado-final-do-edital-de-selecao-de-material-
literario-para-bibliotecas-escolares  , uma lista de editoras reprovadas e motivo oficial, 
onde para o espanto dessa Casa Editorial Brasileira as 3 (três) editoras do Grupo 
Editorial Global constam nessa lista, com o seguinte informativo na descrição com o 
texto que foi extraído do próprio Edital 42/2018: 
  
                ITEM 2.8. Não Poderão participar obras literárias: 2.8.3. Obras já distribuídas 

pelo FNDE por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE);                
                ITEM 5.1. é vedada a participação nesta seleção de obras selecionadas em 
qualquer edição no Programa Nacional do Livro didático - PNLD ou no Programa 
Nacional Biblioteca na Escola – PBNE 
  
Podemos afirmar que as 3 (três) editoras mencionadas, vem participando 
do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desde 1999, com suas ótimas 
obras da literatura brasileira, de autores consagrados e sabemos que das 82 (oitenta 
e duas) obras inscritas nesse importante edital, apenas 11 (onze) títulos, tiveram 
contratos de aquisição e distribuição firmados com FNDE em diferentes PNBE, obras 
essas que são: 
  

Global Editora: O Gênio do Crime (PNBE 2006), Lendas Brasileiras para Jovens 

(PNBE 2010), Mistério do 5 Estrelas (PNBE 2006), Andar entre Livros (PNBE 
Professor 2014). 
Editora Gaia: O Homem que espalhou o Deserto (PNLD Literário 2018), Histórias de 
um Pequeno Astronauta (PNLD Literário 2018), A Prosa do Mundo (PNBE 2009), 
Contos Tradicionais do Brasil para Jovens (PNBE 2011). 
Gaudí Editorial: Pedro (PNBE 2012), Meu Livro de Cordel (2009), Literatura Infantil na 
Escola (PNBE 2007). 
  
Pedimos a interposição de recurso para uma revisão nas obras dessas 3 (três) 
empresas, pois o edital é claro quando informa que não poderão participar obras 
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literárias, que já tenham sido distribuídas pelo FNDE, mas existem outras 71 obras 
inscritas no referido edital, que nunca tiveram contratos de aquisição e distribuição 
firmados com o FNDE, portanto estão aptas a participar desse edital. 
  
Não concordamos com a exclusão das 3 (três) editoras e apenas com a exclusão das 
11 obras mencionadas, conforme rege o EDITAL 42/2018. 
  
Cordialmente, 
Grupo Editorial Global – Global | Gaia | Gaudí | Nova Aguilar 
Tel.: 11 3277-7999 (ramal 210) 
 

http://www.grupoeditorialglobal.com.br/
http://www.globaleditora.com.br/
http://www.editoragaia.com.br/
http://www.gaudieditorial.com.br/
http://www.novaaguilar.com.br/
callto:11%203277-7999


 

 

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE RECURSO - EDITAL 42/2018 SME FORTALEZA 

Fortaleza, 08 de março de 2019. 

 

Ao Grupo Editorial Global  

(Global Editora e Distribuidora Ltda, Editora Gaia Ltda e Gaudí Editorial Ltda) 

Rua Pirapitingui, 111, – Liberdade  

São Paulo, SP – CEP 01508-020 

 
 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

No Edital 42/2018 de seleção de material literário, paradidático e técnico para as 

bibliotecas escolares, no item 2.8., diz que: “Não poderão participar obras literárias: 

2.8.3., Obras já distribuídas pelo FNDE por meio do Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD) e do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)” e no 

item 5.1., do mesmo edital, diz que é vedada a participação nesta seleção de obras 

selecionadas em qualquer edição no Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático - PNLD ou no Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBE.  

Vale ressaltar também que de acordo com o item 2.9., do edital 42/2019 “O não 

atendimento aos requisitos apresentados neste item configurará desclassificação da 

editora, não cabendo recurso.”. 

Identificamos que as obras “CONFISSÕES DE UM VIRA-LATA”, “A PROSA DO 

MUNDO” e “MEU LIVRO DE CORDEL” no Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE) de 2009. Por esta razão, a editora foi desclassificada. Por esta razão, a 

editora foi desclassificada. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Comissão Técnica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


