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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2022 

 
COM ALGUNS ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS. 
 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos pedagógicos, livros 
literários e educacionais que serão utilizados na área prioritária da educação com ênfase 
no incentivo à leitura dos alunos da educação infantil e educação especial, destinados às 
Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação e para atender 
Biblioteca Machado de Assis, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer 
do Município de Lagoa Formosa – MG. 

 
O Município de Lagoa Formosa – MG, com endereço à Praça Dona Filomena, 02 – Centro, 
Lagoa Formosa, MG, por meio do setor de Licitações, através do Pregoeiro e equipe de 
apoio designados pela Portaria nº 089/2022 de 09 de março de 2022, de acordo com a Lei 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 
147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 
Municipal 495 de 20 de abril de 2020, Lei Estadual nº 14.167 de 10 de janeiro de 2002, Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, e demais condições fixadas neste edital, tornar público, para 
conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na modalidade PREGÃO, NA 
FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, com 
alguns itens exclusivos para ME/EPP ou equiparadas. 
 
 LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:  
Dia 15/12/2022 às 08:29(oito horas e vinte e nove minutos). 
 ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
Dia 15/12/2022 às 08:30 (oito horas e trinta minutos). 
 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 
 
1. DO OBJETO: 
Refere-se, ao Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos pedagógicos, 
livros literários e educacionais que serão utilizados na área prioritária da educação com 
ênfase no incentivo à leitura dos alunos da educação infantil e educação especial, 
destinados às Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação e para 
atender Biblioteca Machado de Assis, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo 
e Lazer do Município de Lagoa Formosa – MG. 
1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos item/lotes forem de seu 
interesse.  
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
1.3. Não serão adquiridos produtos/serviços que estiverem acima do valor de referência 
desta licitação. 
 
Leia e releia este Edital. É importantíssimo que, para participar desta licitação, você se 
certifique de tudo o que está contido no Edital: desde a data de abertura e do julgamento, 
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passando pelo objeto da licitação, a documentação solicitada para habilitação, até os 
prazos e formas para questionamentos, recursos e outros aspectos. 
Leia o Edital na íntegra, a fim de não correr o risco de ficar inabilitado ou desclassificado 
pela falta de algum documento ou por um simples erro de proposta. 
 
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
2.1. O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 495 de 20 de abril de 2020, 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 
agosto de 2014, Lei Estadual nº 14.167 de 10 de janeiro de 2002 e Decreto Federal nº 10.024 
de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 
eletrônica, e demais condições fixadas neste edital. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 
3.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá 
direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas; 
3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 
4.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, 
normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não 
observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no 
referido certame; 
4.2. Não cabem aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de 
seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as 
licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade 
com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 
4.3. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO 
DE REFERÊNCIA); 
4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 
4.5. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste 
PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao 
objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele 
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correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, 
através do site https://licitanet.com.br/; 
4.6.  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite 
estabelecido. 
4.6.1.  O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a 
título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a 
cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão oferecidos pela 
https://licitanet.com.br/ 
4.6.2. O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da 
Lei nº 10.520/02. 
4.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo 
da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 
4.8. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Lagoa Formosa/MG, 
em nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável 
pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua 
eventual desconexão; 
4.9. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da sessão pública via internet; 
4.10. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/; 
4.11. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal 
única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
4.12. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Lagoa Formosa/MG, promotora da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que, por terceiros; 
4.13.  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso; 
4.14. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos 
casos a seguir: 
4.14.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1;  
4.14.2. Empresas que estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o 
regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível 
a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com 
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está 
apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da 
Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011); 
4.14.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
4.14.4. Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar 
com este Município; 

                                            
1 NE - Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional 
suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas 
em “consórcio” no Pregão em tela.  
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4.14.5. Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 
com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado 
na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, a 
Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 
4.14.6. Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e no artigo 31 da 
Lei Orgânica. 
4.15. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha 
privativa do licitante. 
4.15.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão 
ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do 
país; 
4.15.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país; 
4.15.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente 
permitidos no Edital; admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas 
como forma de ilustração dos itens constantes da proposta de preços; 
4.15.4. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e 
assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 
4.15.5. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.15.6. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e 
manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo 
sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados; 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO 
exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, 
incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA) vedada a 
identificação do titular da proposta, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário 
de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a etapa de envio dessa documentação; 
5.2. As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade 
e preservar o sigilo das propostas. 
5.3. Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será 
DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro; 
5.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços 
e lances inseridos em sessão pública; 
5.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. 
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
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PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão 
às últimas; 
5.6. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos 
que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, 
taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto desta licitação; 
5.7. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 
5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 
5.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta; 
5.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances; 
5.12. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 
subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
6.1.1 Valor unitário e total do item; 
6.1.2 Marca; 
6.1.3 Modelo; 
6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando foi o 
caso; 
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens; 
6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação; 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES: 
7.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando 
as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita 
consonância com as especificações e condições detalhadas NO ITEM 6.1 DO EDITAL; 
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7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus 
anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou 
apresentarem irregularidades insanáveis; 
7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do 
sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 
7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 
inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada 
na fase de aceitabilidade; 
7.5 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, 
no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances, que indicará tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser conforme Projeto 
Básico/Termo de Referência (Anexo I). 
7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações; 
7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública; 
7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 
7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente; 
7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço; 
7.14 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase 
de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT 
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores 
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
7.16 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, 
vedada a identificação do detentor do lance; 
7.17 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o 
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, 
podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente; 
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7.18 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita 
o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;  
7.19 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a 
recepção dos lances; 
7.20 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados;  
7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
(24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/; 
7.22 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de 
sua desconexão; 
7.23 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances 
e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas de preços; 
7.24 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a 
etapa de lances, será efetivada a verificação automática, onde: 
7.24.1 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 
7.24.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 
7.24.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto; 
7.24.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior; 
7.24.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 
7.26 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
7.27 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
7.28 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
7.28.1 Produzidos no País; 
7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
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desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 
7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 
7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
7.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado 
que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
7.30 A proposta do licitante classificado em primeiro lugar adequada ao último lance 
ofertado deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas no próprio sistema, a contar 
da solicitação do Pregoeiro e deverá:  
7.31.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  
7.31.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento.  
7.31.3. Se o licitante optar por enviar a proposta final que é disponibilizada no sistema 
(RELATÓRIOS =>P.FINAL) DEVERÁ COLOCAR NO CAMPO OBSERVAÇÃO, O REPRESENTANTE 
LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO). 
7.31.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 
for o caso.  
7.31.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
7.31.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
7.31.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos.  
7.31.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.  
7.31.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado 
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e 
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto 
no Capítulo X do Decreto 10.024/2019; 
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 
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8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimo s, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita; 
8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) 
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro; 
8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 
8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 
8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade; 
8.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 
8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 
8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes; 
8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso; 
8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO  
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta ao seguinte cadastro: 
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A- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 
B- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário; 
C- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 
D- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros; 
E- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação; 
F- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 
G- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação; 
H- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital; 
I- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos; 
J- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 
K- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido 
para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 
apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 
9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 
A- Ato Constitutivo; 
 Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, devidamente 
registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em 
se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, ou; 
 Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício, ou; 
 Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
B- Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 
90(Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 
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C- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
D- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 
E- Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, 
em vigor; 
F- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo 
os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 
G- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Estado em vigor; 
H- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município; 
I- Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito 
documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos 
envelopes; 
J- Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória dos objetos da presente 
licitação, observando-se que tal (is) atestado(s) não seja(m) emitido(s) pela própria 
empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá conter as 
seguintes informações:  
 Nome, CNPJ e endereço completo do emitente;  
 Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; 
 Nome da empresa que prestou(s) o(s) serviço (s); 
 Data de emissão; 
 Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à 
emitente).  
 
Deverá apresentar ainda: 
A) Declaração do Anexo III - Declaração que a licitante não emprega trabalhador nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, 
diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura.  
B) Declaração do Anexo IV – Condição ME/EPP; (se for o caso)  
C) Declaração do Anexo VI – Referente a Habilitação.  
ESSAS DECLARAÇÕES PODERÃO SER SUBSTITUIDAS PELA DECLARAÇÃO ÚNICA GERADA PELO 
SISTEMA LICITANET. 
 
a. O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas A, B, C ou K deste 
subitem (9.2) deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.  
b. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 
apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, 
implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o 
M.P.M.G(Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática 
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delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93; 
c. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 
d. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 
e. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação; 
f. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica 
concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual 
período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos 
termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
g. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido 
o mesmo prazo para regularização; 
h.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma; 
i. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital; 
j. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 
k. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes; 
l. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor; 
m. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de 
abertura da sessão deste Pregão; 
 
10. DOS RECURSOS: 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema; 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso 
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10.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito; 
10.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 
10.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
11.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
11.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances;  
11.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta; 
11.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es), 
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados; 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
o Termo de Ata ou Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
13.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
13.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatório e aceita pela Administração. 
13.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
13.5.1. Referida Nota está substituído o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
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estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
13.5.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 
13.5.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
13.6. O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é 
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
13.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
13.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusara assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais 
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços 
13.9. Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30(Trinta) dias após 
a entrega do item licitado, mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será 
realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa/MG, através de 
transferência bancária em nome da proponente; 
13.10. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
13.11. Alternativamente à convocação para comparecer perante à Secretaria Municipal 
de Administração e Governo, Setor de Contratos, situada na Praça Dona Filomena, 02, no 
Centro da Cidade de Lagoa Formosa/MG, para a assinatura do Termo de Contrato, ou o 
aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 
13.12. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a 
vigência do contrato 
13.13. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, 
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato; 
 
14 DO REAJUSTAMENTODE PREÇOS 
O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 
Lei 10.520/2002, e suas alterações. 
 
15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADADA  
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
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16. DO PAGAMENTO 
As regras acerca do pagamento são estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
17.1.  AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do 
Município de Lagoa Formosa/MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações 
legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o 
ADJUDICATÁRIO que: 
17.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa; 
17.1.2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
17.1.3. Não mantiver a proposta; 
17.1.4. Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 
17.1.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
17.1.6. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não 
aceitação da primeira colocada. 
17.2. À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma 
prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração 
Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas 
seguintes sanções: 
a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia 
de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  
b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
com a possível rescisão contratual;  
c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA/MG, em 
face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 
reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  
d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA/MG. Se os valores dos 
pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;  
e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  
f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento 
de cláusulas contratuais; e  
g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 



Município de 
Lagoa Formosa 

Secretaria Municipal de 

Administração 
 

16 

 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 
h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 
maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  
 
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
18.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital; 
18.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site 
www.licitanet.com.br/; 
18.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação; 
18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame; 
18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do 
sistema; 
18.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos; 
18.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame; 
18.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 
18.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As dotações orçamentárias para custear as despesas decorrentes com as aquisições do 
objeto desta licitação estarão informadas no termo de referência. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 
20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF; 
20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 
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20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários 
de expediente na Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa/MG; 
20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público; 
20.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
20.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.lagoaformosa.mg.gov.br, e www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos ou 
obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Praça Dona Filomena, 02, Centro, Lagoa 
Formosa/MG, CEP: 38.720-000, nos dias úteis, no horário das 11:30 horas às 16:00 horas, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados; 
20.11. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo 
das sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 
20.12. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 
20.13. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados; 
20.14. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita 
em outro será considerado especificado e válido; 
20.15. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de 
diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 
20.16. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou 
a inabilitação do licitante; 
20.17. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal de Lagoa 
Formosa/MG, no endereço: www.lagoaformosa.mg.gov.br; 
20.18. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria; 
20.19. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município de Lagoa Formosa/MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema 
para conhecimento dos licitantes; 
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20.20. Para atender a seus interesses, o Município de Lagoa Formosa/MG poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93; 
20.21. O Município de Lagoa Formosa/MG poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
20.22. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Patos de Minas/MG; 
20.23. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
20.23.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
20.23.2. ANEXO II – Modelo Proposta de Preço; 
20.23.3. ANEXO III – Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal); 
20.23.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas; 
20.23.5. ANEXO V – Declaração Referente à Habilitação. 
20.23.6. ANEXO VI – Minuta de ata. 
 
 

Lagoa Formosa, MG, 24 de novembro de 2022.  
 

 

 

 

_________________________________________ 
Edson Machado de Andrade 

Prefeito Municipal 
 
 
 

____________________________________ 
Adriano Antônio Musskoff 

Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2022 
 
1. OBJETO 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos pedagógicos, livros 
literários e educacionais que serão utilizados na área prioritária da educação com ênfase 
no incentivo à leitura dos alunos da educação infantil e educação especial, destinados às 
Unidades Escolares da Rede Municipal da Secretaria de Educação e para atender 
Biblioteca Machado de Assis, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer 
do Município de Lagoa Formosa – MG. 
O serviço deverá ser executado/fornecido conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento: 
 
ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO ME/EPP 

CÓD ITE
M DESCRIÇÃO UNID QUAN 

TIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
MÉDIO (R$) 

40210 1.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
BIBLIOTECA MÓVEL PILARES DA 
EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL 
PILARES DA EDUCAÇÃO: APRENDER, 
SER, FAZER, CONVIVER – LIVROS 
ARMAZENADOS EM UM MÓVEL 
VOLANTE EM MDF, COM MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 1,50 DE ALTURA, 
0,75 DE LARGURA, 0,45 DE 
PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR 
180 LIVROS VARIADOS, MAIS 15 
FANTOCHES E 10 FANTASIAS. 

UND 3 17.633,33 52.899,99 

40211 2.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
BRINQUEDOTECA -CONTENDO: BAÚ 
DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS 
QUE ENSINAM A BRINCAR E 
CONFECCIONAR BRINQUEDOS 
UTILIZANDO SUCATAS, FANTOCA 
COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, 
PLAYGROUND INFANTIL, PULA-PULA 
CAVALINHO EM BORRACHA, 
ACOMPANHA TAPETE EM EVA 
ALFABETO, JOGOS DE MONTAR, 
DADOS PEDAGÓGICO, BIG 
CONSTRUTOR, 2 PUFES E ARAMADO 
EDUCATIVO. 

UND 4 15.233,33 60.933,32 

40212 3.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
ESPAÇO CULTURAL ITINERANTE - 
ACOMPANHA 2040 LIVROS 
VARIADOS, TENDA PANTOGRÁFICA 
DE 18MTS², KIT DE BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS, MESAS E CADEIRAS, 
CONTÂINERES DE MATERIAL PLÁSTICO 

UND 1 56.629,67 56.629,67 
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RESISTENTE. 

40213 4.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
PORTAL DO SABER - ACERVO DE 820 
LIVROS VARIADOS DA LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL, ATENDENDO 
INCLUSIVE ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS; TENDA 
INFLÁVEL 4X4 COLORIDA EM 
FORMATO DE ARCO; 1 PLAYGROUND; 
KIT DE 20 JOGOS EDUCATIVOS; 2 BAÚS 
PARA ACONDICIONAR O ACERVO 
LITERÁRIO; TAPETE AMARELINHA EM 
VINIL; 2 CONJUNTOS DE MESA COM 4 
CADEIRAS – INFANTIL; 1 CONJUNTO 
DE MESA COM 4 CADEIRAS – ADULTO; 
4 PUFF´S; 1 GANGORRA JACARÉ. 

UND 1 61.689,67 61.689,67 

40214 5.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
CANTINHO DA LEITURA - 
ACOMPANHA 90 LIVROS 
DOS MAIORES ESCRITORES DE TODOS 
OS TEMPOS MAIS ESTANTE 
PERSONALIZADA FABRICADA EM MDF 

UND 6 4.598,33 27.589,98 

40215 6.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
GIBITECA - ACERVO COMPOSTO POR 
150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS 
PERSONAGENS DAS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS, LEITURA AGRADÁVEL 
PARA TODOS OS ALUNOS. 
ACOMPANHA ESTANTE 
CONFECCIONADO EM MADEIRA 
PRENSADA (MDF) E MADEIRA 
MACIÇA, IMPRESSO EM SILK-SCREEN. 
MEDIDAS: ALTURA:1,10MLARGURA: 
0,55M. ATENDE O ENSINO 
FUNDAMENTAL I E II. 

UND 16 2.347,67 37.562,72 

40216 7.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
INCLUSOTECA - ACERVO COMPOSTO 
POR 90 LIVROS ESPECIAIS PARA 
ATENDER AOS ALUNOS, IMPRESSOS 
EM LETRA AMPLIADA, COM 
SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS 
SONOROS, LIVROS COM TEXTURAS E 
ENCAIXES, LIVROS TÉCNICOS QUE 
GARANTEM SUPORTE ESPECÍFICO 
PARA PROFESSORES, 
PSICOPEDAGOGOS E O 
EDUCADORES QUE TRABALHAM 
DIRETO COM OS ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS. JOGOS 
PEDAGÓGICOS QUE VALORIZAM OS 
ASPECTOS LÚDICOS, A CRIATIVIDADE 
E O DESENVOLVIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS DE LÓGICA E 
PENSAMENTO, ADAPTADOS PARA 
ATENDER ALUNOS INCLUÍDOS, JOGOS 

UND 2 14.466,67 28.933,34 
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COM TEXTURAS, EM BRAILE E LIBRAS. 
ACOMPANHA MÓVEL EM MADEIRA 
COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
1,50 DE ALTURA, 0,75 DE LARGURA, 
0,35 DE PROFUNDIDADE PARA 
GUARDAR TODO O MATERIAL DO 
ACERVO. 

37256 8.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - LER E 
SONHAR - ACOMPANHA 120 LIVROS 
VARIADOS, BAÚ DECORADO 
PRODUZIDO EM MDF, CAMINHAS 
EMPILHÁVEIS COM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO E LEITO EM PVC COM 
TRATAMENTO ANTI- FUNGO, ANTI-
BACTERICIDA, ANTI-UV, CENÁRIOS DE 
HISTÓRIAS E PUFF´S INFLÁVEIS. 

UND 2 15.795,67 31.591,34 

40217 9.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
JOGANDO E APRENDENDO - 
ACERVO DE JOGOS PEDAGÓGICOS 
QUE ESTIMULAM A APRENDIZAGEM 
NA ÁREA MOTORA, MATEMÁTICA E 
ALFABETIZAÇÃO. COMPOSTO POR 16 
JOGOS EM MADEIRAS MDF, MAIS 
ACERVO DE 8 LIVROS TÉCNICO-
PEDAGÓGICO QUE ORIENTAM O USO 
DE JOGOS NA APRENDIZAGEM. 
ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I. 

UND 10 2.930,67 29.306,70 

40219 10.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
ESTIMULANDO - COMPOSTO POR 250 
LIVROS, 1 PAINEL 
NEUROPEDAGÓGICO PSICOMOTOR, 
1 MESA INFANTIL, 4 CADEIRAS 
INFANTIS, 1 BAÚ DE MADEIRA, 1 
DOMINÓ GIGANTE, 10 FANTOCHES, 1 
CENTRO DE LEITURA, 12 LIVROS 
TÉCNICOS, 10 FANTASIAS, 1 MÓVEL 
EM MDF, 1 CENTOPEIA DAS CORES, 1 
KIT AMIGUINHOS DE MONTAR, 1 KIT DE 
JOGOS PLÁSTICOS COM 700 PEÇAS 1 
TAPETE SENSORIAL. 

UND 1 38.263,33 38.263,33 

40220 11.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - ABC 
DA ALFABETIZAÇÃO LÚDICA – 
ACOMPANHA LIVRO DISPLAY 
GIGANTE, DOMINÓS DE 
ALFABETIZAÇÃO E JOGO MONTA- 
PALAVRAS 

UND 6 2.426,33 14.557,98 

40221 12.  

PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 1 – 
EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDE 
ALUNOS DE 2 E 3 ANOS – AUTORA 
GEOVANA MUNIZ DOS SANTOS – ISBN 
978.85.5558.097-0 – ACOMPANHA 2 
LIVROS PARADIDÁTICOS: CORES E 
SABORES; OS ANIMAIS. A CADA 20 
LIVROS DO ALUNO, ACOMPANHA 1 

UND 122 202,93 24.757,46 
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LIVRO DO PROFESSOR. 

40222 13.  

PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 2 – 
EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDE 
ALUNOS DE 3 E 4 ANOS – AUTORA 
GEOVANA MUNIZ DOS SANTOS – ISBN 
978.85.5558.098-7 – ACOMPANHA 2 
LIVROS PARADIDÁTICOS: A LEBRE E A 
TARTARUGA; A CIGARRA E A 
FORMIGA. A CADA 20 LIVROS DO 
ALUNO, ACOMPANHA 1 LIVRO DO 
PROFESSOR. 

UND 149 202,93 30.236,57 

40223 14.  

PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 3 – 
EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDE 
ALUNOS DE 4 E 5 ANOS – AUTORA 
GEOVANA MUNIZ DOS SANTOS – ISBN 
978.85.5558.099-4 – ACOMPANHA 2 
LIVROS PARADIDÁTICOS: LENGA 
LENGAS E PARLENDAS; ENROLA E 
DESENROLA. A CADA 20 LIVROS DO 
ALUNO, ACOMPANHA 1 LIVRO DO 
PROFESSOR. 

UND 215 202,93 43.629,95 

37258 15.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA 
PORTUGUESA - 2º ANO UND 218 81,57 17.782,26 

37259 16.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA 
- 2º ANO UND 218 81,57 17.782,26 

37260 17.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA 
PORTUGUESA - 3º ANO UND 192 81,57 15.661,44 

37261 18.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA 
- 3º ANO UND 192 81,57 15.661,44 

37262 19.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA 
PORTUGUESA - 4º ANO UND 207 81,57 16.884,99 

37263 20.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA 
- 4º ANO UND 207 81,57 16.884,99 

37264 21.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA 
PORTUGUESA - 5º ANO UND 202 81,57 16.477,14 

37265 22.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA 
- 5º ANO UND 202 81,57 16.477,14 

40224 23.  
A ASSEMBLÉIA DOS RATOS ISBN: 
9788555580550 AUTORA: GEOVANA 
MUNIZ. 

UND 30 92,43 2.772,90 

40225 24.  
A CIGARRA E A FORMIGA ISBN: 
9788555580567 AUTORA: GEOVANA 
MUNIZ. 

UND 30 92,43 2.772,90 

40226 25.  
A GALINHA DOS OVOS DE OURO 
ISBN: 9788555580543 AUTORA: 
GEOVANA MUNIZ. 

UND 30 92,43 2.772,90 

40227 26.  
A LEBRE E A TARTARUGA ISBN: 
9788555580529 AUTORA: GEOVANA 
MUNIZ. 

UND 30 92,43 2.772,90 

40228 27.  
O RATO DO CAMPO E O RATO DA 
CIDADE ISBN: 9788555580512 
AUTORA: GEOVANA MUNIZ. 

UND 30 92,43 2.772,90 

VALOR TOTAL MÉDIO R$ 686.058,18 
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ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO AMPLA (NÃO É RESTRITA A ME-EPP) 

CÓD ITE
M DESCRIÇÃO UNID QUAN 

TIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
MÉDIO (R$) 

40252 28.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
BIBLIOTECA MÓVEL PILARES DA 
EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL 
PILARES DA EDUCAÇÃO: APRENDER, 
SER, FAZER, CONVIVER – LIVROS 
ARMAZENADOS EM UM MÓVEL 
VOLANTE EM MDF, COM MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 1,50 DE ALTURA, 
0,75 DE LARGURA, 0,45 DE 
PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR 
180 LIVROS VARIADOS, MAIS 15 
FANTOCHES E 10 FANTASIAS. 

UND 12 17.633,33 211.599,96 

40253 29.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
BRINQUEDOTECA -CONTENDO: BAÚ 
DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS 
QUE ENSINAM A BRINCAR E 
CONFECCIONAR BRINQUEDOS 
UTILIZANDO SUCATAS, FANTOCA 
COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, 
PLAYGROUND INFANTIL, PULA-PULA 
CAVALINHO EM BORRACHA, 
ACOMPANHA TAPETE EM EVA 
ALFABETO, JOGOS DE MONTAR, 
DADOS PEDAGÓGICO, BIG 
CONSTRUTOR, 2 PUFES E ARAMADO 
EDUCATIVO. 

UND 18 15.233,33 274.199,94 

40254 30.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
ESPAÇO CULTURAL ITINERANTE - 
ACOMPANHA 2040 LIVROS 
VARIADOS, TENDA PANTOGRÁFICA 
DE 18MTS², KIT DE BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS, MESAS E CADEIRAS, 
CONTÂINERES DE MATERIAL PLÁSTICO 
RESISTENTE. 

UND 13 56.629,67 736.185,71 

40255 31.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
PORTAL DO SABER - ACERVO DE 820 
LIVROS VARIADOS DA LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL, ATENDENDO 
INCLUSIVE ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS; TENDA 
INFLÁVEL 4X4 COLORIDA EM 
FORMATO DE ARCO; 1 PLAYGROUND; 
KIT DE 20 JOGOS EDUCATIVOS; 2 BAÚS 
PARA ACONDICIONAR O ACERVO 
LITERÁRIO; TAPETE AMARELINHA EM 
VINIL; 2 CONJUNTOS DE MESA COM 4 
CADEIRAS – INFANTIL; 1 CONJUNTO 
DE MESA COM 4 CADEIRAS – ADULTO; 

UND 08 61.689,67 493.517,36 
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4 PUFF´S; 1 GANGORRA JACARÉ. 

40256 32.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
INCLUSOTECA - ACERVO COMPOSTO 
POR 90 LIVROS ESPECIAIS PARA 
ATENDER AOS ALUNOS, IMPRESSOS 
EM LETRA AMPLIADA, COM 
SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS 
SONOROS, LIVROS COM TEXTURAS E 
ENCAIXES, LIVROS TÉCNICOS QUE 
GARANTEM SUPORTE ESPECÍFICO 
PARA PROFESSORES, 
PSICOPEDAGOGOS E O 
EDUCADORES QUE TRABALHAM 
DIRETO COM OS ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS. JOGOS 
PEDAGÓGICOS QUE VALORIZAM OS 
ASPECTOS LÚDICOS, A CRIATIVIDADE 
E O DESENVOLVIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS DE LÓGICA E 
PENSAMENTO, ADAPTADOS PARA 
ATENDER ALUNOS INCLUÍDOS, JOGOS 
COM TEXTURAS, EM BRAILE E LIBRAS. 
ACOMPANHA MÓVEL EM MADEIRA 
COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 
1,50 DE ALTURA, 0,75 DE LARGURA, 
0,35 DE PROFUNDIDADE PARA 
GUARDAR TODO O MATERIAL DO 
ACERVO. 

UND 11 14.466,67 159.133,37 

40257 33.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - LER E 
SONHAR - ACOMPANHA 120 LIVROS 
VARIADOS, BAÚ DECORADO 
PRODUZIDO EM MDF, CAMINHAS 
EMPILHÁVEIS COM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO E LEITO EM PVC COM 
TRATAMENTO ANTI- FUNGO, ANTI-
BACTERICIDA, ANTI-UV, CENÁRIOS DE 
HISTÓRIAS E PUFF´S INFLÁVEIS. 

UND 10 15.795,67 157.956,70 

40258 34.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - 
ESTIMULANDO - COMPOSTO POR 250 
LIVROS, 1 PAINEL 
NEUROPEDAGÓGICO PSICOMOTOR, 
1 MESA INFANTIL, 4 CADEIRAS 
INFANTIS, 1 BAÚ DE MADEIRA, 1 
DOMINÓ GIGANTE, 10 FANTOCHES, 1 
CENTRO DE LEITURA, 12 LIVROS 
TÉCNICOS, 10 FANTASIAS, 1 MÓVEL 
EM MDF, 1 CENTOPEIA DAS CORES, 1 
KIT AMIGUINHOS DE MONTAR, 1 KIT DE 
JOGOS PLÁSTICOS COM 700 PEÇAS 1 
TAPETE SENSORIAL. 

UND 06 38.263,33 229.579,98 

VALOR TOTAL MÉDIO R$ 2.262.173,02 
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2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS: 
 

ITEM 01  
PROJETO PEDAGÓGICO - BIBLIOTECA MÓVEL PILARES DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL PILARES 
DA EDUCAÇÃO: APRENDER, SER, FAZER, CONVIVER – LIVROS ARMAZENADOS EM UM MÓVEL 
VOLANTE EM MDF, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 DE ALTURA, 0,75 DE LARGURA, 0,45 DE 
PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR 180 LIVROS VARIADOS, MAIS 15 FANTOCHES E 10 FANTASIAS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1.  Clássicos de todos os tempos - Isbn:9788538091851 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

2.  Fábulas - Isbn:9788538091175 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a
12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

3.  As aventuras de Hans Staden  - Isbn:9788538088912 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

4.  Alice através do espelho - Isbn:978853809735 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

5.  Poliana moça - Isbn:9788538092360 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos  - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

6.  Diário de um nerd - Isbn:9788538091660 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

7.  Cassadas de Pedrinho - Isbn:978853809187663 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

8.  Memórias póstumas de Brás Cubas - Isbn:97885380918374 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

9.  O Saci - Isbn:9788538090274 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a
12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

10.  Peter Pan - Isbn:9788538089230 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos  - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

11.  A reforma da natureza - Isbn:9788538088905 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

12.  Alice no país das maravilhas - Isbn:9788538083726 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

13.  Diário de Ellie - Isbn:97885380860930 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

14.  Barbie- A pequena estilista- Isbn:9788538055501 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

15.  Amo bibliotecas - Isbn:9788598750392 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - -Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

16.  Amo Ilustradores Isbn:9788598750255 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

17.  Amo editoras Isbn:9788598750262 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

18.  Amo escritores Isbn:9788598750248 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

19.  São Jorge e o dragão Isbn:978859874163413 - Tipo de capa: brochura Formato: 26cmx26cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

20.  Astronauta Isbn:9788542605341 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

21.  Penadinho Isbn:9788542602135 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

22.  Mauricio80 Isbn:9788583681458 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

23.  Chico Bento Isbn:9788542606317 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

24.  Louco Isbn:9788542602883 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

25.  Chico Bento – Pavor espacial Isbn:9788542600193 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

26.  Triste fim de Policarpo Quaresma - Quadrinhos Isbn:9788579480027 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

27.  Yo amo las editoriales Isbn:9788598750453 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

28.  Yo amo los libros Isbn:9788598750422 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 
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29.  Yo amo los elustradores Isbn:9788598750446 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

30.  Chico Bento – Arvorada Isbn:9788542606317 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

31.  Drogas tô fora Isbn:9788574110318 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

32.  Arte para crianças Isbn:9788538000297 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

33.  Aladin Isbn:9788555461965 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

34.  Fazendo artes com os mestres - Escultores Isbn:9788598851167 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

35.  As mais belas histórias Clássicas Isbn:9788581023182 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

36.  Cinderela – Contos em libra Isbn:9788538012627 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

37.  Branca de neve – Contos em libra Isbn:9788538012603 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

38.  O Magnifico livro de slime Isbn:9788537643099 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

39.  As mais belas histórias de animais Isbn:9788581023199 - Tipo de capa: brochura -  Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos -Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

40.  Os três porquinhos Isbn:9788537641880 - Tipo de capa: dura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

41.  Animais em atividades- gato Isbn:9788594351715 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

42.  Animais em atividades-Braquiossauro Isbn:9788542405460 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

43.  Animais em atividades-cachorro Isbn:9788594351661 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

44.  Animais em atividades-tricerátops Isbn:9788542405545 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

45.  Literatura Brasileira em quadrinhos- Memórias póstumas Isbn:9788537708224 - Tipo de capa: brochura Formato:
21cmx26cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

46.  
Literatura Brasileira em quadrinhos- Memórias de um sargento de milícias Isbn:9788537667971 - Tipo de capa:
brochura Formato: 21cmx26cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-
juvenil 

47.  Literatura Brasileira Clara dos anjos Isbn:9788569500100 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

48.  Se eu na me chamasse Raimundo Isbn:9788525052919 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

49.  O Ateneu Isbn:9788598558226 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

50.  Lira dos vinte anos Isbn:9788598558257 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

51.  O seminarista Isbn:9788598558288 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

52.  Lucíola Isbn:9788598558133 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a
12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

53.  As cidades e as serras Isbn:97885985582202 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

54.  A escrava Isaura Isbn:97885985582141 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

55.  O Guarani Isbn:9788598558264 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

56.  Intimidação Isbn:9788598574167879 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

57.  Pedófilos e maléficos Isbn:9788598574167862 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

58.  Craftando Isbn:9788582863152 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

59.  Contando a arte- Ranchinho Isbn:9788586114421 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

60.  Contando a arte- Maroulo Isbn:9788586114456 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

61.  Contando a arte- Jocelino Soares Isbn:9788586114871 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
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ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

62.  Coleta Seletiva IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 978-85-98558-77-6 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

63.  Fauna e Flora IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558783 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

64.  Desenvolvimento Sustentável IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558806 - Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

65.  Água - IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558790 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos -
Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

66.  Meio Ambiente IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558769 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a
12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

67.  Contando a arte-Gisele Ulisse Isbn:9788576730561 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

68.  Contando a arte- Valdomiro de Deus Isbn:9788586114960 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

69.  Contando a arte- Walde-Mar Isbn:9788586114650 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

70.  Mari Miró e o Mané Gostoso Isbn:9788538088424 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

71.  Arte popular na América Hispânica Isbn:9788574164182 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

72.  No lápis da vida não tem borracha Isbn:9788574160504 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

73.  Os três porquinhos Isbn:9788520936931 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx15cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

74.  O Patinho feio Isbn:9788520936955 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx15cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

75.  Chapeuzinho vermelho Isbn:9788520936887 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx15cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

76.  Memórias Póstumas de Brás Cubas Isbn:9788598558079 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

77.  Como namorar um vampiro Isbn:9788531516290 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

78.  Pluft Isbn:97885520937471 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

79.  O Cavalinho Azul Isbn:97885520935422 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

80.  O dragão verde Isbn:97885520938751 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil  

81.  Manual do Bulling Isbn:97885564013803 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

82.  Ninguém aprende samba no colégio Isbn:978852505982 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

83.  Hora do espanto – O coveiro Isbn:9788538063353 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

84.  Mini Larrousse - Bebê Isbn:9788576351838 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

85.  Brahms Isbn:9788574164380 - Tipo de capa: dura Formato: 14cmx21cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

86.  Um dia no circo Isbn:9788520934565 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

87.  Contando a arte- Guersoni Isbn:9788586114499 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

88.  Contando a arte- Darcy Penteado Isbn:9788586114979 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

89.  Contando a arte- CAcosta Isbn:9788586114790 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

90.  Contando a arte- Di Caribé Isbn:9788576730391 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

91.  Contando a arte- Adelio Sarro Isbn:9788576730138 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

92.  Penélope Charminho Isbn:9788581460529 -Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos -Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

93.  Penélope Charminho – Na cozinha Isbn:9788581460505 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos -Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

94.  Grandes descobertas com Lucas Neto - Dinossauros Isbn:978855546054 - Tipo de capa: dura Formato: 21cmx23cm,
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Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

95.  Grandes descobertas com Lucas Neto – Meio ambiente Isbn:9788555462078 - Tipo de capa: dura Formato:
21cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

96.  O corpo humano – 3D Isbn:978855580734 - Tipo de capa: dura Formato: 25cmx25cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

97.  Dinossauros – 3D Isbn:978855580741 - Tipo de capa: dura Formato: 25cmx25cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

98.  Experiências incríveis Isbn:97885558882 - Tipo de capa: dura Formato: 20cmx27cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

99.  Fábulas que ensinam – O rato do campo e o rato da cidade I.S.B.N.: 9788555580512 - Formato: 34x40cm.
Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -  - Gênero da obra: infanto-juvenil 

100.  Fábulas que ensinam – O corvo e o cisne I.S.B.N.: 9788555580536 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

101.  Fábulas que ensinam – A galinha dos ovos de ouro I.S.B.N.: 9788555580543 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

102.  Fábulas que ensinam – A lebre e a tartaruga I.S.B.N.: 9788555580529 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

103.  Fábulas que ensinam – A cigarra e a formiga. I.S.B.N.: 9788555580567 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

104.  Fábulas que ensinam – A assembleia dos ratos I.S.B.N.: 9788555580550 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

105.  Aladin - I.S.B.N.: 9788555461965 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero da
obra: infanto-juvenil 

106.  Toy story - I.S.B.N.: 9788555462139 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero
da obra: infanto-juvenil 

107.  Frozen - I.S.B.N.: 97885594720320 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero
da obra: infanto-juvenil 

108.  O que cabe no meu mundo - Tenda Formato: 28x28 - Isbn: 9788575308943 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a
partir de 3 anos Gênero da obra: infantil Contém 10 livros e tenda 

109.  Coleção ler e recontar - clássicos I.S.B.N.: 9788594720290 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado - Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

110.  Conhecendo os animais O Macaco I.S.B.N.: 9788554364281 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

111.  Conhecendo os animais A zebra I.S.B.N.: 9788554364250 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

112.  Conhecendo os animais A girafa I.S.B.N.: 9788554364267 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

113.  Conhecendo os animais O porco I.S.B.N.: 9788554364304 -Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

114.  Conhecendo os animais O tigre I.S.B.N.: 9788554364311 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

115.  Conhecendo os animais O pato I.S.B.N.: 9788554364298 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

116.  Conhecendo os animais O urso I.S.B.N.: 9788554364328 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

117.  A bola perdida – Pop-up I.S.B.N.: 9788537621035 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

118.  Cinco crianças e 1 segredo Isbn:9788538091905 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

119.  O cortiço - Quadrinhos Isbn:9788594318381 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

120.  Caçadas de Pedrinho Isbn:9788538087663 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

121.  Serões de Dona Benta Isbn:9788538089995 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

122.  Poliana moça Isbn:9788538092360 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

123.  Senhora - Quadrinhos Isbn:9788594318404 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

124.  A reforma da natureza Isbn:9788538088905 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

125.  Emília no país das maravilhas Isbn:9788538087656 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

126.  Frankestein Isbn:978859431814 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

127.  Histórias de Tia Anastácia Isbn:9788538090281 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
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Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

128.  Anne de cabelos ruivos Isbn:9788538089216 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

129.  Arte para jovens Isbn:97885863878 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

130.  Arte para crianças Isbn:978858638724x - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

131.  Barbie- no mundo da moda Isbn:9788538082682 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

132.  Arte para crianças – No mundo das nuvens Isbn:9788586387896 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos -Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

133.  Hora do espanto – O palhaço Isbn:9788538064626 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

134.  Hora do espanto – O castelo dos fantasmas Isbn:9788538064664 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

135.  Hora do espanto – O mistério da carroça Isbn:9788538063377 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

136.  Hora do espanto – A fuga de Edgar Isbn:9788538032489 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

137.  Hora do espanto – O espantalho Isbn:9788538008477 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

138.  Hora do espanto – Garoto pobre Isbn:9788538032502 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

139.  Hora do espanto – O doutor morte Isbn:978853808422 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

140.  Hora do espanto – O carrasco Isbn:9788538064633 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

141.  Hora do espanto – Espelho meu Isbn:9788538008453 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

142.  O livro secreto dos melhores Isbn:9788578885335 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

143.  Robinson Crusoé Isbn:9788538061045 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

144.  Vinte mil léguas submarinas Isbn:9788538060437 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

145.  Diário de Ellie – Um novo presidente Isbn:9788538060932 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

146.  Diário de Ellie – A aluna nova Isbn:9788538055273 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

147.  Mundo de Norm Isbn:9788538052364 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

148.  Diário de um nerd Isbn:9788538091677 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

149.  Clássicos em libra- A bela adormecida Isbn:9788538012580 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

150.  Clássicos em libra- A bela adormecida Isbn:9788538012580 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

151.  Clássicos em libra- A bela e a fera Isbn:9788538012597 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

152.  Clássicos em libra- A pequena sereia Isbn:9788538012641 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

153.  Clássicos em libra- Os três porquinhos Isbn:9788538012573 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

154.  Nina e a felicidade Isbn:9788525046352 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos 

155.  Carros Isbn:97885460838 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

156.  Nina e o amor Isbn:9788525051707 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos 

157.  Brincando e aprendendo Tipo: 4 cd´s rom Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

158.  Tinkerbell Isbn:9788579023811 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos 

159.  Toy Story Isbn:9788555462139 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos 

160.  Frozen Isbn:978855594720320 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos 

161.  Grande livro de fábulas Isbn:9788555581182 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa
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etária: 6 a 12 anos 

162.  Piratas do CAribe Isbn:9788555460760 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos 

163.  Contos de Hans Cristian Andersen Isbn:9788595032163 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

164.  Triste fim de Policarpo Quaresma Isbn:9788579480027 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

165.  Olívia Isbn:9788525045003 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos

166.  Clássicos em quebra-cabeças – João e o Pé de feijão Isbn:9788537641859 - Tipo de capa: dura Formato:
27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

167.  Clássicos em quebra-cabeças – Branca de Neve Isbn:9788537641835 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

168.  Papa-capim Isbn:9788542603712 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a
12 anos 

169.  Turma da mata Isbn:9788542602647 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos 

170.  Bidu Isbn:9788542604948 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

171.  Penadinho Isbn:9788542602135 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos 

172.  Barbie – Histórias mágicas Isbn:9788538060161 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos 

173.  Barbie – Histórias encantadoras Isbn:9788538060178 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos 

174.  Meu 1º Lorousse das descobertas Isbn:9788576351634 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

175.  Beleza para garotas poderosas Isbn:9788521316534 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

176.  Meu 1º Lorousse das descobertas- Quem é? Isbn:9788576354529 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

177.  O mágico de Oz Isbn:9788537642467 - Tipo de capa: dura Formato: 20cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos 

178.  Fantoches – Feltro Possuem abertura de boca, Todos revestidos de espuma na parte da cabeça, braços e corpo
de tecido. - material: feltro Aproximadamente: 35cm (cada) 12 personagens 

179.  Fantasias - 10 personagens ,composto por macacão e touca Material: espuma , pluminha e acoplado Tamanho
de 3 a 6 anos 

180.  Aprendendo e Brincando - Acompanha 4 CD-ROM para utilizar no computador 1 jogos de estimulação - 1 cantigas
de roda, - 1 pesquisa para o ensino fundamental 1 Projetos educacionais 

181.  Móvel Volante - Móvel feito em MDF, com 5 gavetas, 1,50 de altura , 0,75 de largura, 0,45 de profundidade. 
 

ITEM 02 
PROJETO PEDAGÓGICO - BRINQUEDOTECA -CONTENDO: BAÚ DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS 
QUE ENSINAM A BRINCAR E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS, FANTOCA COM 
150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND INFANTIL, PULA-PULA CAVALINHO EM BORRACHA, 
ACOMPANHA TAPETE EM EVA ALFABETO, JOGOS DE MONTAR, DADOS PEDAGÓGICO, BIG 
CONSTRUTOR, 2 PUFES E ARAMADO EDUCATIVO. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1. 

365 histórias para ler e sonhar - Histórias de piratas e princesas, de animais e de crianças, lendas folclóricas e contos
clássicos. Vire as páginas para se aventurar em um mundo de imaginação e aventura, onde tudo pode acontecer!
Histórias para você se emocionar e se divertir, e ler algo novo a cada dia!  - ISBN: 9788538060888 - Ricamente
ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Tipo de capa: almofadada Formato: 30 cmx 22cm Nº de
Páginas: 191 - Editora: PAE - Abas divertidas - Pintinho ISBN: 9788581023151 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3
a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 13cm x 24 

2. Boa noite Ursinho – livro travesseiro Formato: 26x36 - Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 6 - Isbn: 9788555502309
- Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 6 meses - Gênero da obra: infantil 

3. Os animais - Aprenda opostos de forma divertida com os animais da floresta. Editora PAE - Formato: 14x16 Nº de 
Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

4. 
Cores e sabores - Aprenda as cores com os divertidos alimentos, que além de aprender irão estimular a criançada 
a comer naturalmente. - Editora PAE Formato: 14x16 Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir 
de 3 anos Gênero da obra: infantil 

5. 
A cigarra e a formiga - Através de pequenos versos as crianças aprenderão um pouco dessa fábula incrível. -
Editora PAE Formato: 14x16 Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantil 

6. 
A lebre e a tartaruga - Através de pequenos versos as crianças aprenderão um pouco dessa fábula incrível. -
Editora PAE Formato: 14x16 Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantil 
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7. 
Riki & Gabi - Com a coleção Vamos Brincar, você participará de várias brincadeiras. Reconhecerá as cores e as 
formas que existem em nosso dia a dia. Brinque e aprenda junto com os amigos Riki & Gabi. - ISBN: 9788537628393
- Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 14cm x 21cm 

8. 
O Porquinho Pitoco - Com este livro, os pequenos irão se divertir com as histórias dos personagens e, além disso,
montar um incrível quebra-cabeça com seis peças. - ISBN: 9788537638972 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3
a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 14cm x 21cm 

9. 

Ler e brincar – Dinos - Que dinossauro era o maior? Que dinossauro era o mais feroz? E qual era o mais esperto?
Repleto de fatos e ilustrações fantásticas, este livro oferece aos jovens fãs de dinossauros uma incrível introdução
ao empolgante mundo dos dinossauros! O livro inclui, também, um grande cenário desdobrável e modelos de
dinossauros, para que você possa até recriar a vida no período pré-histórico! - ISBN: 9788537625828 - Ricamente 
ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 26cm x 20cm - Capa dura com personagens 
(plástico) em embalagem blister 

10. O caminhãozinho atarefado ISBN: 9788537625828  - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Formato: 26cm x 20cm - Capa dura com personagens (plástico) em embalagem blister 

11. Missão resgate - ISBN: 978-8506081709 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x 26cm - Nº de Páginas:8 

12. Eu sou Rubble - ISBN: 9788595031777 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 21cm x24 

13. Salvando o trem ISBN: 9788595031845 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 23cm x 30 

14. Eu sou Marshall ISBN: 9788595031760 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 21cm x24 

15. Eu sou Chase - ISBN: 9788595031753 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 21cm x24 

16. Rico mentiroso - ISBN: 9788592858186 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 20cm x28 

17. João e Maria - Sonoro ISBN: 9788538051008 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
- Formato: 20cm x24 

18. Dinossauros - ISBN: 9788555580741 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 20cm x24 

19. A panda Bondoza ISBN: 9788543223940 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 22cm x 15 

20. O polvo sortudo - ISBN: 9788543223926 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 22cm x 15 

21. A ovelhinha tímida ISBN: 9788543223919 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 22cm x 15 

22. Aladin - ISBN: 978855546195 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 
22cm x 28 

23. Grandes descobertas com Lucas Neto – corpo humano ISBN: 978855546061 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 22cm x 24 

24. Grandes descobertas com Lucas Neto - Animais ISBN: 978855546047 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil - Formato: 22cm x 24 

25. Grandes descobertas com Lucas Neto - Dinossauros ISBN: 978855546054 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a
6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 22cm x 24 

26. Frozen – Febre congelante ISBN: 9788594720320 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil - Formato: 21cm x 29 

27. Coleção ler e recontar – Clássicos ISBN: 9788594720390 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil - Formato: 21cm x 29 

28. Clássicos em quebra cabeças – João e o pé de feijão ISBN: 9788537641859 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

29. Clássicos em quebra cabeças – Branca de neve ISBN: 9788537641835 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

30. Clássicos em quebra cabeças – Os três porquinhos ISBN: 9788537641880 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a
6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

31. Clássicos em quebra cabeças – O mágico de Oz ISBN: 9788537641866 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

32. Clássicos em quebra cabeças – O patinho feio ISBN: 9788537641873 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

33. Clássicos em quebra cabeças – Chapeuzinho vermelho ISBN: 9788537641842 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

34. Diversão na floresta ISBN: 9788538085232 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 
Formato: 21cm x 26 

35. Festa dos filhotes ISBN: 9788538082675 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x 26 

36. Assembleia dos ratos - sonoro ISBN: 9788581022642 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Formato: 13cm x 16 
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37. Livro quebra cabeça – Os três porquinhos ISBN: 97885381020983 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil Formato: 36cm x 66 

38. Cores - ISBN: 9788538081500 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 
13cm x 16 

39. Escreve e apaga – sonoro - Formas ISBN: 9788581022895 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 13cm x 26 

40. Olhinhos divertidos ISBN: 9788581022840 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 13cm x 24 

41. Pinóquio - sonoro ISBN: 9788581022543 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 
Formato: 13cm x 24 

42. Conhecendo os sons - Pintinho ISBN: 9788581021959 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Formato: 13cm x 24 

43. O leão e a raposa ISBN: 9788581022635 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 13cm x 24 

44. O Patinho feio - Sonoro ISBN: 9788538051022 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 13cm x 24 

45. Cinderela- Sonoro ISBN: 9788581022505 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

46. 
Toca 3 em 1 Tamanho: Alt 1,14 cm Base 1,13cm x 1,13cm Faixa etária: a partir de 4 anos. Contém: 150 bolinhas em
plástico atóxico. Acondicionada em caixa de papelão. Descrição: Estimula as crianças nas criações de várias
brincadeiras. 

47. Pula Pula Material: Borracha lavável, antialérgico, corpo em borracha muito resistente. Tamanho: A55cm L33cm
C56cm Faixa etária: 1 a 3 anos 

48. 

Kit monta tudo. Material: Plástico resistente. Faixa etária: recomendado para todas as idades. Total de peças: 64 –
acondicionado em bolsa plástica. Descrição: Brinquedo educativo que proporciona momentos lúdicos enquanto
ensina. Desenvolve a criatividade, habilidades motoras finas, percepção visual. Oferece desafios para a
construção de formas diversas, ampliando as possibilidades de organização e raciocínio lógico. Enquanto brinca,
a criança supera desafios, descobre possibilidades 

49. 

Blocos Big Construtor (contém 24 peças) Material: Espuma revestida com tecido antialérgico. Tamanho: A.31cm
L.27cm C.37cm. Faixa  etária: recomendado para todas as idades. Descrição: Brinquedo educativo que
proporciona momentos lúdicos enquanto ensina. Desenvolve a criatividade, habilidades motoras finas, percepção
visual. Oferece desafios para a construção de formas diversas, ampliando as possibilidades de organização e
raciocínio lógico. Enquanto brinca, a criança supera desafios, descobre possibilidades 

50. 
Alfabeto Ilustrado – Material: Confeccionado em EVA. Faixa etária: a partir de 1 ano de idade. Descrição. Vem
perfurado e pode ser colocado em varais ou pendurado. Placas com letras atraentes e ilustradas, ajuda no
processo de alfabetização enquanto decora a sala 

51. Aramado Educativo. Material: Confeccionado em madeira. Faixa etária: recomendado para todas as idades.
Descrição: Desenvolve na criança a coordenação motora fina 

52. 
Playground. Material: Plástico rígido. Tamanho A.77cm L.135cm C.69cm Faixa etária: recomendado para todas as
idades. Descrição: é de fácil montagem (por encaixes). Ideal para recreação de grupos de crianças menores. O
formato nas laterais, por conter aberturas, dá margem à fantasia 

53. Puff. Faixa etária: à partir de 1 ano. A.30cm L.30cm. Descrição: super confortável, mistura o colorido e delicadeza,
acrescentando um toque de estilo para todo ambiente 

54. Tapete em EVA. Material: EVA Tamanho: 1,90x1,90 Faixa etária: recomendado para todas as idades. Descrição:
material ideal para recreação, lavável, antialérgico e resistente 

55. Baú. Material: Plástico resistente, atóxico. Tamanho A.51,4cm L.37,2cm C.51,4cm. Descrição: capacidade
aproximada de 15kg. Material lavável e antialérgico 

56. 

Dados Pedagógicos. Material: Espuma revestida com tecido antialérgico. Tamanho: 20x20cm Quantidade: 9
dados. Faixa etária: recomendado para todas as idades. Descrição: números e letras multicoloridos, propícios para
atividade de arremesso, rolamento e chute, por sua leveza e textura. Desenvolve na criança a coordenação 
motora fina, noções espaciais e númericas. 

 
ITEM 03 
PROJETO PEDAGÓGICO - ESPAÇO CULTURAL ITINERANTE - ACOMPANHA 2040 LIVROS VARIADOS, 
TENDA PANTOGRÁFICA DE 18MTS², KIT DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, MESAS E CADEIRAS, 
CONTÂINERES DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES 
1.  10 O Pequeno Príncipe - Págs: 93 - Formato: 22 x 15,5 cm - ISBN: 9788522005239 - Encadernação: Brochura 
2.  10 Onze - Págs: 247 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788563672896 - Encadernação: Brochura 

3.  10 Primeiros socorros para fadas e outras criaturas fabulosas - Págs: 206 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 
9788563672827 - Encadernação: Brochura 

4.  10 Evangelho segundo Talião - Págs: 303 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788564013643 - Encadernação: Brochura 

5.  10 Grandes mestres – Leonardo da Vinci - Págs: 157 - Formato: 16 x 21 cm - ISBN: 9788579711831 - Encadernação: 
Brochura 

6.  10 Biografias – Madre Tereza - Págs: 31 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788539410057 - Encadernação: capa dura 
7.  10 Biografias – Cristóvão Colombo - Págs: 31 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788539410019 - Encadernação: capa 
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dura 
8.  10 Biografias – Marco Polo - Págs: 31 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788539410026 - Encadernação: capa dura 
9.  10 Biografias – Cleópatra - Págs: 31 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788539410002 - Encadernação: capa dura 

10.  10 Zul – O avesso e o direito do ser humano - Págs: 154 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788563672254 -
Encadernação: Brochura 

11.  5 Como colocar seus pais na linha - Págs: 20 - Formato: 16 x 21 cm - ISBN: 9788539402359 - Encadernação: 
Brochura 

12.  5 A luta de cada um - Págs: 80 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788598750170 - Encadernação: Brochura 
13.  5 Oswald de Andrade - Págs: 64 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788574160873 - Encadernação: Brochura 
14.  10 No coração da Amazônia - Págs: 126 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788537701119 - Encadernação: Brochura 
15.  10 Metamorfoses Privadas - Págs: 150 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788564013513 - Encadernação: Brochura 
16.  10 O caçador de arco-íris - Págs: 127 - Formato: 16 x 23 cm - ISBN: 9788537701607 - Encadernação: Brochura 
17.  10 Dante Alighieri - Págs: 134 - Formato: 16,5  x 13 cm - ISBN: 978853860108 - Encadernação: Brochura 
18.  10 Pascal - Págs: 149 - Formato: 16,5  x 13 cm - ISBN: 978853860108 - Encadernação: Brochura 
19.  10 Ben-Hur - Págs: 134 - Formato: 14,5  x 21,5 cm - ISBN: 97885799714108 - Encadernação: Brochura 
20.  10 A letra Escarlate - Págs: 289 - Formato: 14,5  x 21,5 cm - ISBN: 97885799714177 - Encadernação: Brochura 
21.  10 Moby Dick - Págs: 279 - Formato: 14,5  x 21,5 cm - ISBN: 978857997141092 - Encadernação: Brochura 

22.  10 Gênios Da Ciência – Arquimedes - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

23.  10 Gênios Da Ciência – Darwin - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

24.  10 Gênios Da Ciência – Edison - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

25.  10 Gênios Da Ciência – Einstein - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

26.  10 Gênios Da Ciência – Galileu - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

27.  10 Gênios Da Ciência – Hipócrates - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

28.  10 Gênios Da Ciência – Lavoisier - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

29.  10 Gênios Da Ciência – Leonardo - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

30.  10 Gênios Da Ciência – Mendel - Págs: 112 - Formato: 19 x 13,5 cm - ISBN: 978853800295-6 - Encadernação: 
Brochura 

31.  5 Beleza Negra - Págs: 134 - Formato: 14,5  x 21,5 cm - ISBN: 97885799714184 - Encadernação: capa dura 
32.  5 Manual do Bullyng - Págs: 208 - Formato: 14,5  x 21,5 cm - ISBN: 9788564013803 - Encadernação: Brochura 
33.  5 Uma jornada - Págs: 119 - Formato: 14,5  x 21,5 cm - ISBN: 97885863897 - Encadernação: Brochura 
34.  5 Mensagem - Págs: 113 - Formato: 13 x 20cm - ISBN: 9788579710254 - Encadernação: capa dura 
35.  5 Coleta Seletiva - Págs: 78 - Formato: 26,5 cm x 21 cm - Encadernação: Brochura 
36.  5 Fauna E Flora - Págs: 78 - Formato: 26,5 cm x 21 cm - Encadernação: Brochura 
37.  5 Desenvolvimento Sustentável - Págs: 78 - Formato: 26,5 cm x 21 cm - Encadernação: Brochura 
38.  5 Água - Págs: 78 - Formato: 26,5 cm x 21 cm - Encadernação: Brochura 
39.  5 Meio Ambiente - Págs: 78 - Formato: 26,5 cm x 21 cm - Encadernação: Brochura 

40.  2 Enciclopédia de pesquisa PAE - ISBN: 978-85-7411-017-2 - Encadernação: Capa Dura - Formato: 14 x 21 - 10 
Volumes 

41.  5 Sistema Interativo de Pesquisa - ISBN: 978-85-98558-56-1 - Encadernação: Capa Dura - Formato: 20,5 x 27,5 - 5 
Volumes 

42.  10 Dicionário de português - Contém mais de 24.000 verbetes, com separação silábica e cor diferenciada,
vocabulário amplo e atualizado, impresso em formato compacto, facilitando o manuseio. 

43.  5 Manual interativo do estudante - Autores: ESTHER DE LA PAZ LOPEZ - Gênero: Dicionários Temáticos e 
Enciclopédias - ISBN: 8589990079 - Encadernação: Capa Dura - Formato: 14 x 21 

44.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-CEZANNE - Col. Artistas Essenciais - ISBN: 8538008897 - Autor:  David Spence - Nº de 
Páginas:  32 - Encadernação:  Brochura 

45.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-DEGAS - ISBN:8538008935 - Autor:  David Spence - Nº de Páginas: 33 - Encadernação: 
Brochura 

46.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-GAUGUIN - ISBN: 853800896X - Autor:  David Spence - Nº de Páginas:  32 -
Encadernação:  Brochura 

47.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-MANET - ISBN:8538008927 - Nº de Páginas: 32 - Encadernação:  Brochura 

48.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-MICHELANGELO - ISBN:8538008889 - Autor:  David Spence - Nº de Páginas:  32 -
Encadernação:  Brochura 

49.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-MONET - ISBN:8538008900 - Autor:  David Spence - Encadernação:  Brochura 

50.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-PICASSO - ISBN:8538008870 - Autor:  David Spence - Nº de Páginas:  32 -
Encadernação:  Brochura 

51.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-REMBRANDT - ISBN:8538008951 - Autor:  David Spence -- Nº de Páginas:  32 -
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Encadernação:  Brochura 

52.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-RENOIR - ISBN:8538008943 - Autor:  David Spence - Nº de Páginas:  29 -
Encadernação:  Brochura 

53.  5 ARTISTAS ESSENCIAIS-VAN GOGH - ISBN: 8538008919 - Ano de Edição:  201 - Nº de Páginas:  33 
54.  5 Ilusões perdidas - Págs: 564 - Formato: 13 x 20cm - ISBN: 9788579710124 - Encadernação: capa dura 
55.  5 Mensagem - Págs: 113 - Formato: 13 x 20cm - ISBN: 9788579710254- -Encadernação: capa dura 
56.  5 Primo Basílio - Págs: 522 - Formato: 13 x 20cm - ISBN: 9788579710155 - Encadernação: capa dura 
57.  5 Cinema e psicanálise - Págs: 113 - Formato: 13 x 20cm - ISBN: 9788564013612 - Encadernação: brochura 

58.  5 Filósofos e moralistas do Sec. XVII -Págs: 120 - Formato: 13 x 18cm - ISBN: 9788538901501 - Encadernação: 
brochura 

59.  5 Estadistas e Filósofos da Utopia – Thomas More - Págs: 120 - Formato: 13 x 18cm - ISBN: 9788538901488 -
Encadernação: brochura 

60.  5 Os Contos - Págs: 127 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788586387312 - Encadernação: brochura 
61.  5 Cenas de vida Siciliana - Págs: 283 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788586387274 - Encadernação: brochura 
62.  5 Mulher de Neve - Págs: 313 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582860953 - Encadernação: brochura 
63.  5 Assassinato na Torre Eiffel - Págs: 251 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582860526 - Encadernação: brochura 
64.  5 Aposta fatal - Págs: 383 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 97885828600854 - Encadernação: brochura 
65.  5 A fera interior - Págs: 444 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582860038 - Encadernação: brochura 
66.  5 O Assassino e o Profeta - Págs: 259 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582860915 - Encadernação: brochura 
67.  5 Vestido de Noivo - Págs: 268 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582860205 - Encadernação: brochura 
68.  5 Recursos Desumanos - Págs: 361 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582861813 - Encadernação: brochura 
69.  5 Tempo de Matar - Págs: 303 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788586387703 - Encadernação: brochura 
70.  5 O prazer da leitura - Págs: 130 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788579714306 - Encadernação: capa dura 
71.  5 Os casais e o dinheiro - Págs: 283 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788589219542 - Encadernação: brochura 
72.  5 Beccaria - Págs: 128 - Formato: 13 x 18,5cm - ISBN: 9788538901105 - Encadernação: brochura 
73.  5 A comédia Latina - Págs: 325 - Formato: 12 x 21cm - ISBN: 9788500514574 - Encadernação: brochura 
74.  10 Uma turma inesquecível - Págs: 77 - Formato: 13 x 19cm - ISBN: 978853770810 - Encadernação: brochura 
75.  10 Dona Mimma - Págs: 173 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788586387495 - Encadernação: brochura 

76.  10 Geração Canguru – Ninho Cheio - Págs: 190 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788564013780 - Encadernação: 
brochura 

77.  10 Fábulas e Alegorias - Págs: 75 - Formato: 13 x 20cm - ISBN: 9788577230211 - Encadernação: brochura 
78.  10 Seja o cara - Págs: 20- Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788539402366 - Encadernação: brochura 
79.  10 O nosso rito a gente inventa - Págs: 79 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788574164359 - Encadernação: brochura
80.  5 Iumes - Págs: 127 - Formato: 13 x 16,5cm - ISBN: 9788577230143 - Encadernação: brochura 
81.  5 Pablo Picasso - Págs: 32 - Formato: 13 x 23cm - ISBN: 9788539410040 - Encadernação: brochura 

82.  5 Quem conta um conto aumenta um ponto - Págs: 64 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582173381 -
Encadernação: brochura 

83.  5 Zito que virou João - Págs: 55 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582171806 - Encadernação: brochura 
84.  5 Histórias no Varal - Págs: 75 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582173411 - Encadernação: brochura 
85.  5 Histórias daqui e d’acolá - Págs: 95 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788575263914 - Encadernação: brochura 

86.  5 Joe Golem e a cidade submerse - Págs: 268 - Formato: 17 x 24cm - ISBN: 9788582350256 - Encadernação: 
brochura 

87.  5 Visibilidade Vigilante - Págs: 221 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788564013568 - Encadernação: brochura 
88.  5 O que você vê - Págs: 180 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788575265529 - Encadernação: brochura 
89.  5 João do Rio - Págs: 271 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788522006441 - Encadernação: brochura 
90.  5 Viajantes do trem fantasm - Págs: 84 - Formato: 13 x 19cm - ISBN: 9788537712146 - Encadernação: brochura 
91.  5 O ouro de Quipapá - Págs: 169 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788582860939 - Encadernação: brochura 

92.  5 Arte popular na América Hispânica - Págs: 63 - Formato: 20 x 21cm - ISBN: 9788574164182 - Encadernação: 
brochura 

93.  5 Droga tô for a - Págs: 256 - Formato: 13 x 27 cm - ISBN: 9788574110318 - Encadernação: brochura 
94.  5 Filosofia para Jovens - Págs: 64 - Formato: 21 x 28cm - ISBN: 9788574165745 - Encadernação: brochura 
95.  5 O Belo Antônio - Págs: 333 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788586387452 - Encadernação: brochura 
96.  5 Fontamara - Págs: 237 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788586387692 - Encadernação: brochura 
97.  5 Cão - Págs: 285 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 9788564013858 - Encadernação: brochura 
98.  5 A rainha sem enfeites - Págs: 458 - Formato: 13 x 21cm - ISBN: 97885863876479 - Encadernação: brochura 

99.  5 The Beatles – A Biografia - Assassinato na Torre Eiffel - Págs: 979 - Formato: 13 x 23cm - ISBN: 9788576352648 -
Encadernação: capa dura 

100.  5 Darwim - Págs: 251 - Formato: 13 x 18,5cm - ISBN: 9788538901068 - Encadernação: brochura 
101.  5 Dante - Págs: 134 - Formato: 13 x 18,5cm - ISBN: 97885389010082 - Encadernação: brochura 
102.  5 Comte - Págs: 200 - Formato: 13 x 18,5cm - ISBN: 9788538901495 - Encadernação: brochura 
103.  5 Cícero - Págs: 182 - Formato: 13 x 18,5cm - ISBN: 97885389010511 - Encadernação: brochura 
104.  5 Sêneca - Págs: 190 - Formato: 13 x 18,5cm - ISBN: 9788538901099 - Encadernação: brochura 
105.  5 Darwim - Págs: 251 - Formato: 13 x 18,5cm - ISBN: 9788538901068 - Encadernação: brochura 
106.  5 COM A HISTORIA NA MAO-NATIVOS NORTE-AMERICANOS - Formato: 22,7 x 29,7 - Páginas: 32 - Tipo de capa: 
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BROCHURA - Idioma: Português 

107.  5 COM A HISTORIA NA MAO-ROMANOS - Formato: 22,7 x 29,7 - Páginas: 32 - Tipo de capa: BROCHURA - Idioma: 
Português 

108.  5 Com A Historia Na Mão –Vikings - Formato: 22,7 x 29,7 - Páginas: 32 - Tipo de capa: BROCHURA - Idioma: 
Português 

109.  5 
COMO ESCREVER CARTAS E E-MAILS - Aprenda com este livro! Passe suas ideias para o papel, aprenda como
escrever cartas e e-mails. - Formato: 22,5 cm x 23,6 cm - Páginas: 32 - Tipo de capa: BROCHURA - Idioma: 
Português 

110.  5 
COMO ESCREVER DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS - Aprenda como escrever diferentes gêneros textuais e 
divirta-se! Passe suas ideias para o papel! - Formato: 22,5 cm x 23,6 cm - Páginas: 32 - Tipo de capa: BROCHURA
- Idioma: Português 

111.  5 Grandes mestres – Van Gogh - Págs: 157 - Formato: 17 x 21cm - ISBN: 9788579711848 - Encadernação: capa 
dura 

112.  5 COMO ESCREVER POEMAS - Formato: 22,5 cm x 23,6 cm - Páginas: 32 - Tipo de capa: BROCHURA - Assunto: 
Infanto-Juvenil - Idioma: Português 

113.  10 
Nova gramática prática - Aprenda como escrever diferentes gêneros textuais e divirta-se! Passe suas ideias 
para o papel! - Formato: 22,5 cm x 23,6 cm - Páginas: 32 - Tipo de capa: BROCHURA - Assunto: Infanto-Juvenil
- Idioma: Português 

114.  5 Dicionário de inglês - Contém mais de 24.000 verbetes, com separação silábica e cor diferenciada,
vocabulário amplo e atualizado, impresso em formato compacto, facilitando o manuseio. 

115.  5 
Técnicas de redação - Aprenda como escrever diferentes gêneros textuais e divirta-se! Passe suas ideias para 
o papel! - Formato: 22,5 cm x 23,6 cm - Páginas: 32 - Tipo de capa: BROCHURA - Assunto: Infanto-Juvenil -
Idioma: Português 

116.  5 Grandes mestres – Picasso - Págs: 157 - Formato: 17 x 21cm - ISBN: 9788579711879 -Encadernação: capa dura

117.  5 Grandes mestres – Toulose-Lautrec - Págs: 157 - Formato: 17 x 21cm - ISBN: 9788579711916 - Encadernação: 
capa dura 

118.  5 Grandes mestres – Leonardo da Vinci - Págs: 157 - Formato: 17 x 21cm - ISBN: 9788579711831 - Encadernação: 
capa dura 

119.  10 Grandes mestres – Rembrandt - Págs: 157 - Formato: 17 x 21cm - ISBN: 9788579711893 - Encadernação: capa 
dura 

120.  10 Grandes mestres – Michelangelo - Págs: 157 - Formato: 17 x 21cm - ISBN: 9788579711862 - Encadernação: capa 
dura 

121.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos- O Enfermeiro - Págs: 48 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN: 978857976661948 -
Encadernação: brochura 

122.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – Memórias de um sargento de Milícias - Págs: 63 - Formato: 17 x 24 cm -
ISBN: 9788576667971 - Encadernação: brochura 

123.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – A causa secreta - Págs: 48 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN: 978857976661986
- Encadernação: brochura 

124.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – A nova Califórnia - Págs: 48 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN: 978857976662099
- Encadernação: brochura 

125.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – Miss Edith e seu tio - Págs: 48 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN: 978857976662068
- Encadernação: brochura 

126.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – O homem que sabia Javanês - Págs: 48 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN:
978857976662020 - Encadernação: brochura 

127.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – Uns abraços - Págs: 48 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN: 978857976662044 -
Encadernação: brochura 

128.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – A cartomante - Págs: 48 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN: 97885797666192 -
Encadernação: brochura 

129.  10 Literatura Brasileira em quadrinhos – O Alienista - Págs: 64 - Formato: 17 x 24 cm - ISBN: 978857976667983 -
Encadernação: brochura 

130.  10 O engenheiro Fidalgo D. Quixote da Mancha - Págs: 374 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710100 -
Encadernação: capa dura 

131.  10 O Assassinato e outras histórias - Págs: 244 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710230 - Encadernação: capa 
dura 

132.  10 Concurso público- Redação - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Assunto: Infanto-
Juvenil - Idioma: Português 

133.  10 Concurso público – Leis - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Assunto: Infanto-Juvenil
Idioma: Português 

134.  10 Concurso público- Contabilidade - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Assunto: 
Infanto-Juvenil - Idioma: Português 

135.  10 Concurso público – Raciocínio Lógico - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Assunto: 
Infanto-Juvenil - Idioma: Português 

136.  10 Concurso público – Informática - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Assunto: Infanto-
Juvenil - Idioma: Português 

137.  10 Concurso público – Atualidade e conhecimentos gerais 
138.  10 Concurso público – matemática - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Assunto: 
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Infanto-Juvenil - Idioma: Português 

139.  10 Concurso público – direito Administrativo - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura -
Assunto: Infanto-Juvenil - Idioma: Português 

140.  10 Concurso público – compreensão e interpretação de texto - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: 
Brochura - Assunto: Infanto-Juvenil - Idioma: Português 

141.  10 Concurso público – português - 80 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Assunto: Infanto-
Juvenil - Idioma: Português 

142.  10 Atlas do estudante –  Gráficos e Tabelas - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

143.  10 Atlas do estudante  - Arte - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
144.  10 Atlas do estudante – Literatura - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português
145.  10 Atlas do estudante  - Química - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português

146.  10 Atlas do estudante – Astronomia - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

147.  10 Atlas do estudante – Guerras do Brasil - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

148.  10 Atlas do estudante – Atlas Geográfico - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

149.  10 Atlas do estudante  - Drogas - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 

150.  10 Atlas do estudante – História Industrial - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

151.  10 Os Lusíadas - Págs: 444 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710209 - Encadernação: capa dura 

152.  10 Memórias póstumas de Brás Cubas - Págs: 334 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710049 - Encadernação: 
capa dura 

153.  10 O Vermelho e o Negro - Págs: 630 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710278 - Encadernação: capa dura 
154.  10 O Retrato de Dorian Gray - Págs: 298 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710025 - Encadernação: capa dura
155.  10 A metamorphose - Págs: 94 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710216 - Encadernação: capa dura 
156.  10 O Primo Basílio - Págs: 522 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 97885797100155 - Encadernação: capa dura 
157.  10 Madame Bovary - Págs: 444 - Formato: 13x 20 cm -ISBN: 9788579710001 - Encadernação: capa dura 
158.  10 A Divina Comédia - Págs: 430 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710063 - Encadernação: capa dura 
159.  10 Ilusões Perdidas – Vol I - Págs: 564 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710124 - Encadernação: capa dura 

160.  10 Planeta Terra – Recursos Naturais - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

161.  10 Planeta Terra – Ecossistemas - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 

162.  10 Planeta Terra – Rochas e fósseis - 36 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

163.  10 Planeta Terra – O ciclo da Água - 36 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

164.  10 Planeta Terra – Tempo e Clima - 36 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português

165.  10 Planeta Terra – Núcleo e Crosta terrestre - 36 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

166.  05 Guia Prático de Enfermagem - 480 Páginas - Formato 32x 24 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português
167.  10 Ilusões Perdidas – Vol II - Págs: 272 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710131 - Encadernação: capa dura 
168.  10 O coração das trevas - Págs: 148 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710261 - Encadernação: capa dura 

169.  10 O Homem que queria ser rei - Págs: 256 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788579710193 - Encadernação: capa 
dura 

170.  10 Longo estudo Grande amor - Págs: 420 - Formato: 13x 20 cm - ISBN: 9788539102693 - Encadernação: capa 
dura 

171.  10 História das religiões - Págs: 178 - Formato: 23x 30 cm - ISBN: 9788441324886 - Encadernação: capa dura 
172.  10 Doce Veneno - Págs: 192 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506078990 - Encadernação: brochura 
173.  10 Asa da Palavra - Págs: 96 - Formato: 15,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506079577 - Encadernação: brochura 
174.  10 Doce Veneno - Págs: 178 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506078990 - Encadernação: brochura 
175.  10 Internautas - Págs: 232 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506066485 - Encadernação: brochura 

176.  10 Quatro estações de morte - Págs: 200 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506007174 - Encadernação: 
brochura 

177.  10 Quatro estações de pavor - Págs:140 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506061954 - Encadernação: 
brochura 

178.  10 A ilha do tesouro - Págs: 272 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506006979 - Encadernação: brochura 
179.  10 O médico e o monstro - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506070109 - Encadernação: brochura 
180.  10 Oliver Twist - Págs: 288 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506006993 - Encadernação: brochura 
181.  10 O chamado selvage - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 97885060006986 - Encadernação: brochura 
182.  10 A metamorphose - Págs: 96 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506070116 - Encadernação: brochura 

183.  10 Sangue, olhos e pedacinhos - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 97885067086 - Encadernação: 
brochura 

184.  10 Caos químico - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506065785 - Encadernação: brochura 
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185.  10 Digestão nojenta - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506057551 - Encadernação: brochura 
186.  10 Doenças mortais - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506067031 - Encadernação: brochura 
187.  10 Bichos nojentos - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506067055 - Encadernação: brochura 
188.  10 Natureza nojenta - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 978850607048 - Encadernação: brochura 
189.  10 Forças fatais - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506067918 - Encadernação: brochura 
190.  10 Saber horrível - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506037201 - Encadernação: brochura 
191.  10 Vulcões violentos - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506061817 - Encadernação: brochura 
192.  10 Robôs rebeldes - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506002131 - Encadernação: brochura 
193.  10 Rios arrasadores - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506070444 - Encadernação: brochura 
194.  10 Tempo ruim - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506066652 - Encadernação: brochura 
195.  10 Matemática mortífera - Págs: 144 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506065310 - Encadernação: brochura 
196.  10 Medidas desesperadas - Págs: 160 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506065327 - Encadernação: brochura 
197.  10 Grandes gregos - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506066072 - Encadernação: brochura 
198.  10 Terríveis Romanos - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506067062 - Encadernação: brochura 
199.  10 Espantosos egípcios - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506067369 - Encadernação: brochura 
200.  10 Incríveis Incas - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506035900 - Encadernação: brochura 
201.  10 Arte atroz - Págs: 128 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506003626 - Encadernação: brochura 
202.  10 Romanos - Págs: 168 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 97885060003626 - Encadernação: brochura 
203.  10 Gregos - Págs: 168 - Formato: 13,5x 20,5 cm - ISBN: 9788506003626 - Encadernação: brochura 
204.  10 Atlas do estudante – Profissões - 32 Páginas - Formato 27x 20 cm - Encadernação: Brochura - Idioma: Português
205.  10 Egípcios - Págs: 32 - Formato: 17x 24 cm - ISBN: 9788506074473 - Encadernação: brochura 
206.  10 Astecas - Págs: 32 - Formato: 17x 24 cm - ISBN: 9788506074466 - Encadernação: brochura 
207.  10 Incas - Págs: 32 - Formato: 17x 24 cm - ISBN: 9788506045305 - Encadernação: brochura 
208.  10 Arqueologia - Págs: 32 - Formato: 17x 24 cm - ISBN: 9788506002889 - Encadernação: brochura 
209.  10 Ecologia - Págs: 32 - Formato: 17x 24 cm - ISBN: 9788506064856 - Encadernação: brochura 
210.  10 Genética - Págs: 32 - Formato: 17x 24 cm - ISBN: 9788506002902 - Encadernação: brochura 
211.  10 Astronomia - Págs: 32 - Formato: 17x 24 cm - ISBN: 9788506057889 - Encadernação: brochura 

212.  10 Perguntas e respostas- Mitos, Lendas e Impérios Perdidos. - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: 
Brochura - Idioma: Português 

213.  10 A Evolução da Terra - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

214.  10 Pré-História - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

215.  10 Estranho, mas Verdadeiro - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura -
Idioma: Português 

216.  10 Exploradores e Descobridores - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: 
Brochura - Idioma: Português 

217.  10 Fósseis, Rochas e Minerais - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura -
Idioma: Português 

218.  10 Mistérios do Nosso Mundo - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura -
Idioma: Português 

219.  10 Mundo Antigo - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

220.  10 Mundo Subaquático - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura -
Idioma: Português 

221.  10 Nosso Mundo - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

222.  10 O Espaço - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português

223.  10 Origem das Coisas - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

224.  10 Os Progressos da Ciência - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura -
Idioma: Português 

225.  10 Pequenas Criaturas - Perguntas e Respostas - Páginas: 32 - Formato: 28X28 - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

226.  10 Ubirajara - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
227.  10 Amor De Perdição - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
228.  10 Lucíola - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
229.  10 Iracema - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
230.  10 Senhora - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
231.  10 Triste Fim De Policarpo Quaresma - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português

232.  10 Memórias Póstumas De Brás Cubas - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: 
Português 

233.  10 O Cortiço - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
234.  10 Helena - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
235.  10 Dom Casmurro - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
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236.  10 O Alienista - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
237.  10 Quincas Borba - Páginas: 78 - Formato: 19X22 - Encadernação: Brochura - Idioma: Português 
238.  01 Armário volante produzido em MDF 

 
ITEM 04 
PROJETO PEDAGÓGICO - PORTAL DO SABER - ACERVO DE 820 LIVROS VARIADOS DA LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL, ATENDENDO INCLUSIVE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; TENDA INFLÁVEL 
4X4 COLORIDA EM FORMATO DE ARCO; 1 PLAYGROUND; KIT DE 20 JOGOS EDUCATIVOS; 2 BAÚS 
PARA ACONDICIONAR O ACERVO LITERÁRIO; TAPETE AMARELINHA EM VINIL; 2 CONJUNTOS DE 
MESA COM 4 CADEIRAS – INFANTIL; 1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS – ADULTO; 4 PUFF´S; 1 
GANGORRA JACARÉ. 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES 

1.  01 

Tenda Inflável 4x4 Colorida em Formato de Arco - Medindo 4,0x4,0mts produzida com fios de nylon 6.6 mm.
(100 % poliamida rhodia ) 240/35 denier, pente 12 x 2 ou 24 fios por centímetro/ largura pente 1,68 mts total
de fios 4.032 / peso 105 g/m línea. 01 motor vsc 20 voltagem 220 volts 1/3 kva consumo embutido na parte
inferior do inflável ( 01 ano de garantia contra defeito de fabricação) 

2.  01 Playground - Material: Plástico rígido - Tamanho: A. 135 cm x L. 77 cm x C. 69 cm Faixa etária: recomendado
para todas as idades. Descrição: É de fácil montagem (por encaixes). 

3.  04 Cadeiras adulto - Cadeira plástica branca tipo buffet bistrô reforçada. 

4.  01 Mesa Adulto - Mesa plástica branca tipo buffet bistrô reforçada com pés de borracha para não escorregar
no piso liso. 

5.  02 Mesas Infantil - Mesa plástica branca tipo buffet bistrô reforçada com pés de borracha para não escorregar
no piso liso. 

6.  08 Cadeiras infantil - Cadeira plástica branca tipo buffet bistrô reforçada. 
7.  02 Baús - Fabricados em MDF branco medindo Alt.0,42mts Comp. 0,80mts Larg. 0,45mts com 4 rodinhas. 
8.  04 Puffs 
9.  01 Tapete Amarelinha em vinil - Fabricado em corino medindo 1,00x2,00 mts 

10.  01 Gangorra Jacaré fabrica em material plástico resistente, medindo 0,47mts altura, 0,38mts de largura e 1,06mts
de comprimento. 

11.  1 Memorix - O Memorix desenvolve: - Memorização visual - Percepção de detalhes - Associação de Ideias -
Raciocínio lógico - Espírito de competição - Concentração Contém 36 peças 

12.  1 
Memória Palavras - A Memória Palavras desenvolve: - Reconhecimento das letras - Associação das figuras ás 
palavras e suas iniciais – Leitura – Memorização - Raciocínio lógico - Espírito de competição - Concentração 
Contém: 36 peças 

13.  1 Memória Números e Quantidades - O Memória Números e Quantidades desenvolve: - Associação dos 
números ás quantidades – Memorização - Raciocínio Lógico – Atenção - Concentração Contém: 36 peças 

14.  1 Memória Bichinhos - O Memória Bichinhos desenvolve: - Memorização - Raciocínio Lógico - Associação de 
ideias – Atenção - Concentração Contém 36 peças 

15.  1 
Dominó Alfabetização - O Dominó Alfabetização trabalha: - Reconhecimento das letras - Associação das 
figuras às Palavras e suas Iniciais – Leitura - Raciocínio Lógico - Espírito de Competição - Concentração 
Contém: 28 Peças 

16.  1 Dominó Animais - O Dominó Animais Estimula: - Raciocínio Lógico - Associação de ideias - Espírito de 
Competição - Concentração Contém 28 peças 

17.  1 Dominó Junior - O Dominó Junior desenvolve: - Raciocínio Lógico - Associação de Ideias - Espírito de 
Competição - Concentração Contém: 28 peças 

18.  1 
Dominó Animais - Seja o primeiro a abaixar todas as suas peças neste disputado Jogo de Dominó - O Dominó 
Animais Estimula: - Raciocínio Lógico - Associação de Ideias - Espírito de Competição - Concentração Contém 
28 peças 

19.  1 Memória Bichinhos Desenvolve: - Memorização - Raciocínio Lógico - Associação de ideias – Atenção -
Concentração Contém 36 peças 

20.  1 

Memória Monstros - Os Monstros são adoráveis criaturas que vivem em um planeta muito distante. Os meninos
irão adorar fazer parte desta turminha de arrepiar! Venha fazer parte da turma dos Monstros e se divertir com 
um disputado jogo da memória. - O jogo Memória Monstros desenvolve: - Memorização - Raciocínio Lógico 
- Associação de ideias – Atenção - Concentração Contém 36 peças 

21.  1 

Dominó Monstros - Os Monstros são adoráveis criaturas que vivem em um planeta muito distante. Os meninos 
irão adorar fazer parte desta turminha de arrepiar! Venha fazer parte da turma dos Monstros e se divertir com 
um disputado jogo de dominó. - O Dominó Monstros desenvolve: - Raciocínio lógico - Associação de ideias -
Espirito de competição - Concentração Contém 28 peças 

22.  1 

Descobrindo o Alfabeto - Conjunto de 24 Quebra-Cabeças dividas em 3 partes: Figura, letra maiúscula e
palavra escrita na forma minúscula de imprensa e cursiva. - Através do seu divertido modo de jogar as 
crianças desenvolvem: - Associação das figuras ás palavras e suas iniciais – Leitura – Escrita - Raciocínio lógico 
- Espirito de competição Contém: 24 Quebra-Cabeça 

23.  1 Loto Leitura - Com o sorteio das letras, formar palavras ficou ainda mais divertido! Chame seus amigos e
participe deste animado jogo de loto. - Com 3 divertidos modos de jogar. Auxilia na: - Formação de palavras 
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– Soletração – Leitura - Associação das palavras ás figuras - Raciocínio lógico - Espírito de competição -
Contém: 04 Tabuleiros / 80 Fichas / 01 Saco de Pano / 01 Manual Explicativo 

24.  1 
C r u z a d i n h a - A Cruzadinha é um jogo de auxílio a alfabetização com dois divertidos modos de jogar. -
Desenvolve: - Reconhecimento das letras - Formação de palavras – Soletração - Raciocínio lógico -0 
Organização de estratégias - Espirito de competição 

25.  1 
A l f a b i n g o - O Alfa Bingo da Aventura é um jogo divertido e animado! Com ele as crianças exercitam a
leitura, associam as figuras às palavras e suas iniciais, trabalham a atenção e concentração, desenvolvem o 
espírito de competição. 

26.  1 

C o n h e c e n d o a s V o g a i s - Urso começa com a vogal U. E abelha, com qual vogal começa? - O 
Conhecendo as Vogais é um conjunto de Quebra-Cabeças com as 5 vogais e 4 palavras de cada. - Através 
do seu modo de jogar as crianças trabalham: - Associação das vogais aos objetos - Coordenação Motora -
Raciocínio Lógico - Agilidade Contém: 25 peças 

27.  1 
C o n h e c e n d o a s C o r e s - O Conhecendo as Cores é um conjunto de 5 Quebra-cabeças com 5 Cores 
diferentes. - Através do seu Modo de Jogar as crianças trabalham: - Associação das Cores aos objetos -
Coordenação Motora - Raciocínio Lógico - Agilidade 

28.  1 

C o n h e c e n d o o s N ú m e r o s - Quantos peixinhos temos aqui? Um ou dois? E foguetes, quantos são? O 
Conhecendo os Números é um conjunto de Quebra-Cabeças com números de 1 a 5. - Através do seu modo 
de jogar as crianças trabalham: - Reconhecimento e ordenação dos números - Associação dos números ás 
suas quantidades - Raciocínio Lógico - Coordenação Motora - Agilidade 

29.  1 

C o n h e c e n d o a s F o r m a - Qual é a forma da bola? Círculo ou quadrado? E a porta, qual forma será?
- O Conhecendo as Formas é um conjunto de Quebra-Cabeças com 5 formas geométricas diferentes. -
Através do seu modo de jogar as crianças trabalham: - Associação das Formas aos objetos - Coordenação 
Motora - Raciocínio Lógicos – Agilidade - Contém: 25 peças e manual explicativos 

30.  5 Clássicos de todos os tempos Isbn:9788538091851 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

31.  5 Fábulas Isbn:9788538091175 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

32.  5 As aventuras de Hans Staden Isbn:9788538088912 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

33.  5 Alice através do espelho Isbn:978853809735 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

34.  5 Poliana moça Isbn:9788538092360 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

35.  5 Diário de um nerd Isbn:9788538091660 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

36.  5 Cassadas de Pedrinho Isbn:978853809187663 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

37.  5 Memórias póstumas de Brás Cubas Isbn:97885380918374 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

38.  5 O Saci Isbn:9788538090274 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

39.  5 Peter Pan Isbn:9788538089230 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

40.  5 A reforma da natureza Isbn:9788538088905 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

41.  5 Alice no país das maravilhas Isbn:9788538083726 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

42.  5 Diário de Ellie Isbn:97885380860930 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

43.  5 Barbie- A pequena estilista Isbn:9788538055501 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

44.  5 Amo bibliotecas Isbn:9788598750392 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

45.  5 Amo Ilustradores Isbn:9788598750255 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

46.  5 Amo editoras Isbn:9788598750262 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

47.  5 Amo escritores Isbn:9788598750248 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

48.  5 São Jorge e o dragão Isbn:978859874163413 - Tipo de capa: brochura Formato: 26cmx26cm, Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

49.  5 Astronauta Isbn:9788542605341 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

50.  5 Penadinho Isbn:9788542602135 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

51.  5 Mauricio80 Isbn:9788583681458 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 
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52.  5 Chico Bento Isbn:9788542606317 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

53.  5 Louco Isbn:9788542602883 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

54.  5 Chico Bento – Pavor espacial Isbn:9788542600193 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

55.  5 Triste fim de Policarpo Quaresma - Quadrinhos Isbn:9788579480027 - Tipo de capa: brochura Formato:
19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

56.  5 Yo amo las editoriales Isbn:9788598750453 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

57.  5 Yo amo los libros Isbn:9788598750422 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

58.  5 Yo amo los elustradores Isbn:9788598750446 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx16cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

59.  5 Chico Bento – Arvorada Isbn:9788542606317 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

60.  5 Drogas tô fora Isbn:9788574110318 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

61.  5 Arte para crianças Isbn:9788538000297 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

62.  5 Aladin Isbn:9788555461965 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

63.  5 Fazendo artes com os mestres - Escultores Isbn:9788598851167 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

64.  5 As mais belas histórias Clássicas Isbn:9788581023182 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

65.  5 Cinderela – Contos em libra Isbn:9788538012627 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

66.  5 Branca de neve – Contos em libra Isbn:9788538012603 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, -
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

67.  5 O Magnifico livro de slime Isbn:9788537643099 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

68.  5 As mais belas histórias de animais Isbn:9788581023199 - Tipo de capa: brochura Formato: 19cmx28cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

69.  5 Os três porquinhos Isbn:9788537641880 - Tipo de capa: dura Formato: 19cmx28cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

70.  5 Animais em atividades- gato Isbn:9788594351715 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

71.  5 Animais em atividades-Braquiossauro Isbn:9788542405460 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

72.  5 Animais em atividades-cachorro Isbn:9788594351661 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

73.  5 Animais em atividades-tricerátops Isbn:9788542405545 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx26cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

74.  5 Literatura Brasileira em quadrinhos- Memórias póstumas Isbn:9788537708224 - Tipo de capa: brochura Formato:
21cmx26cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

75.  5 
Literatura Brasileira em quadrinhos- Memórias de um sargento de milícias - Isbn:9788537667971 - Tipo de capa: 
brochura Formato: 21cmx26cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura 
infanto-juvenil 

76.  5 Literatura Brasileira Clara dos anjos Isbn:9788569500100 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

77.  5 Se eu na me chamasse Raimundo Isbn:9788525052919 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

78.  5 O Ateneu Isbn:9788598558226 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

79.  5 Lira dos vinte anos Isbn:9788598558257 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

80.  5 O seminarista Isbn:9788598558288 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

81.  5 Lucíola Isbn:9788598558133 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

82.  5 As cidades e as serras Isbn:97885985582202 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

83.  5 A escrava Isaura Isbn:97885985582141 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

84.  5 O Guarani Isbn:9788598558264 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
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etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

85.  5 Intimidação Isbn:9788598574167879 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

86.  5 Pedófilos e maléficos Isbn:9788598574167862 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

87.  5 Craftando Isbn:9788582863152 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

88.  5 Contando a arte- Ranchinho Isbn:9788586114421 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

89.  5 Contando a arte- Maroulo Isbn:9788586114456 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

90.  5 Contando a arte- Jocelino Soares Isbn:9788586114871 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

91.  5 Coleta Seletiva IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 978-85-98558-77-6 - Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

92.  5 Fauna E Flora IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558783 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

93.  5 Desenvolvimento Sustentável IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558806 - Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

94.  5 Água - IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558790 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 
anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

95.  5 Meio Ambiente IDIOMA: Português FORMATO: 21 x 28 - ISBN: 9788598558769 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

96.  5 Contando a arte-Gisele Ulisse Isbn:9788576730561 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

97.  5 Contando a arte- Valdomiro de Deus Isbn:9788586114960 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

98.  5 Contando a arte- Walde-Mar Isbn:9788586114650 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

99.  5 Mari Miró e o Mané Gostoso Isbn:9788538088424 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

100.  5 Arte popular na América Hispânica Isbn:9788574164182 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

101.  5 No lápis da vida não tem borracha Isbn:9788574160504 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

102.  5 Os três porquinhos Isbn:9788520936931 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx15cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

103.  5 O Patinho feio Isbn:9788520936955 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx15cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

104.  5 Chapeuzinho vermelho Isbn:9788520936887 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx15cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

105.  5 Memórias Póstumas de Brás Cubas Isbn:9788598558079 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

106.  5 Como namorar um vampiro Isbn:9788531516290 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

107.  5 Pluft Isbn:97885520937471 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 
a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

108.  5 O Cavalinho Azul Isbn:97885520935422 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

109.  5 O dragão verde Isbn:97885520938751 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

110.  5 Manual do Bulling Isbn:97885564013803 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

111.  5 Ninguém aprende samba no colégio Isbn:978852505982 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

112.  5 Hora do espanto – O coveiro Isbn:9788538063353 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

113.  5 Mini Larrousse - Bebê Isbn:9788576351838 - Tipo de capa: brochura Formato: 14cmx21cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

114.  5 Brahms Isbn:9788574164380 - Tipo de capa: dura Formato: 14cmx21cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 
12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

115.  5 Um dia no circo Isbn:9788520934565 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

116.  5 Contando a arte- Guersoni Isbn:9788586114499 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

117.  5 Contando a arte- Darcy Penteado Isbn:9788586114979 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, 
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Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

118.  5 Contando a arte- CAcosta Isbn:9788586114790 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

119.  5 Contando a arte- Di Caribé Isbn:9788576730391 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

120.  5 Contando a arte- Adelio Sarro Isbn:9788576730138 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

121.  5 Penélope Charminho Isbn:9788581460529 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

122.  5 Penelope Charminho – Na cozinha Isbn:9788581460505 - Tipo de capa: brochura Formato: 21cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

123.  5 Grandes descobertas com Lucas Neto - Dinossauros Isbn:978855546054 - Tipo de capa: dura Formato: 
21cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

124.  5 Grandes descobertas com Lucas Neto – Meio ambiente Isbn:9788555462078 - Tipo de capa: dura Formato: 
21cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

125.  5 O corpo humano – 3D Isbn:978855580734 - Tipo de capa: dura Formato: 25cmx25cm, Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

126.  5 Dinossauros – 3D Isbn:978855580741 - Tipo de capa: dura Formato: 25cmx25cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

127.  5 Experiências incríveis Isbn:97885558882 - Tipo de capa: dura Formato: 20cmx27cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

128.  5 Fábulas que ensinam – O rato do campo e o rato da cidade I.S.B.N.: 9788555580512 - Formato: 34x40cm. 
Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

129.  5 Fábulas que ensinam – O corvo e o cisne I.S.B.N.: 9788555580536 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

130.  5 Fábulas que ensinam – A galinha dos ovos de ouro I.S.B.N.: 9788555580543 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

131.  5 Fábulas que ensinam – A lebre e a tartaruga I.S.B.N.: 9788555580529 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

132.  5 Fábulas que ensinam – A cigarra e a formiga - I.S.B.N.: 9788555580567 - Formato: 34x40cm. Acabamento: -
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

133.  5 Fábulas que ensinam – A assembleia dos ratos I.S.B.N.: 9788555580550 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

134.  5 Aladin - I.S.B.N.: 9788555461965 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

135.  5 Toy story - I.S.B.N.: 9788555462139 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

136.  5 Frozen - I.S.B.N.: 97885594720320 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

137.  5 O que cabe no meu mundo - Tenda Formato: 28x28 - Isbn: 9788575308943 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: 
a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil Contém 10 livros e tenda 

138.  5 Coleção ler e recontar - clássicos I.S.B.N.: 9788594720290 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

139.  5 Conhecendo os animais O Macaco I.S.B.N.: 9788554364281 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

140.  5 Conhecendo os animais A zebra I.S.B.N.: 9788554364250 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

141.  5 Conhecendo os animais A girafa I.S.B.N.: 9788554364267 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

142.  5 Conhecendo os animais O porco I.S.B.N.: 9788554364304 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

143.  5 Conhecendo os animais O tigre I.S.B.N.: 9788554364311 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

144.  5 Conhecendo os animais O pato I.S.B.N.: 9788554364298 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

145.  5 Conhecendo os animais O urso I.S.B.N.: 9788554364328 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

146.  5 A bola perdida – Pop-up I.S.B.N.: 9788537621035 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente 
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

147.  5 Cinco crianças e 1 segredo Isbn:9788538091905 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

148.  5 O cortiço - Quadrinhos Isbn:9788594318381 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

149.  5 Caçadas de Pedrinho Isbn:9788538087663 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

150.  5 Serões de Dona Benta Isbn:9788538089995 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente 
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ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

151.  5 Poliana moça Isbn:9788538092360 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

152.  5 Senhora - Quadrinhos Isbn:9788594318404 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

153.  5 A reforma da natureza Isbn:9788538088905 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

154.  5 Emília no país das maravilhas Isbn:9788538087656 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

155.  5 Frankestein Isbn:978859431814 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

156.  5 Histórias de Tia Anastácia Isbn:9788538090281 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

157.  5 Anne de cabelos ruivos Isbn:9788538089216 - Tipo de capa: brochura Formato: 16cmx23cm, Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

158.  5 Arte para jovens Isbn:97885863878 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

159.  5 Arte para crianças Isbn:978858638724x - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

160.  5 Barbie- no mundo da moda Isbn:9788538082682 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

161.  5 Arte para crianças – No mundo das nuvens Isbn:9788586387896 - Tipo de capa: dura Formato: 16cmx23cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

162.  5 Hora do espanto – O palhaço Isbn:9788538064626 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

163.  5 Hora do espanto – O castelo dos fantasmas Isbn:9788538064664 - Tipo de capa: brochura Formato:
13cmx19cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

164.  5 Hora do espanto – O mistério da carroça Isbn:9788538063377 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

165.  5 Hora do espanto – A fuga de Edgar Isbn:9788538032489 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, 
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

166.  5 Hora do espanto – O espantalho Isbn:9788538008477 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

167.  5 Hora do espanto – Garoto pobre Isbn:9788538032502 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

168.  5 Hora do espanto – O doutor morte Isbn:978853808422 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

169.  5 Hora do espanto – O carrasco Isbn:9788538064633 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

170.  5 Hora do espanto – Espelho meu Isbn:9788538008453 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

171.  5 O livro secreto dos melhores Isbn:9788578885335 - Tipo de capa: brochura Formato: 13cmx19cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

172.  5 Robinson Crusoé Isbn:9788538061045 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

173.  5 Vinte mil léguas submarinas Isbn:9788538060437 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente 
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

174.  5 Diário de Ellie – Um novo presidente Isbn:9788538060932 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

175.  5 Diário de Ellie – A aluna nova Isbn:9788538055273 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente
ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

176.  5 Mundo de Norm Isbn:9788538052364 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

177.  5 Diário de um nerd Isbn:9788538091677 - Tipo de capa: dura Formato: 13cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa 
etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

178.  5 Clássicos em libra – A bela adormecida Isbn:9788538012580 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil 

179.  5 Clássicos em libra – A bela adormecida Isbn:9788538012580 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

180.  5 Clássicos em libra- A bela e a fera Isbn:9788538012597 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

181.  5 Clássicos em libra- A pequena sereia Isbn:9788538012641 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

182.  5 Clássicos em libra- Os três porquinhos Isbn:9788538012573 - Tipo de capa: brochura Formato: 27cmx20cm,
Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos 

183.  5 Nina e a felicidade Isbn:9788525046352 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa
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etária: 6 a 12 anos 

184.  5 Carros Isbn:97885460838 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12
anos 

185.  5 Nina e o amor Isbn:9788525051707 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa
etária: 6 a 12 anos 

186.  5 Brincando e aprendendo Tipo: 4 cd´s rom Formato: 27cmx20cm, - Ricamente ilustrado - Faixa etária: 6 a 12 
anos 

187.  5 Tinkerbell Isbn:9788579023811 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6
a 12 anos 

188.  5 Toy Story Isbn:9788555462139 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a
12 anos 

189.  5 Frozen Isbn:978855594720320 - Tipo de capa: dura Formato: 27cmx20cm, Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a
12 anos 

190.  5 Dinossauros - I.S.B.N.: 9788555580741 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

 
ITEM 05 
PROJETO PEDAGÓGICO - CANTINHO DA LEITURA - ACOMPANHA 90 LIVROS 
DOS MAIORES ESCRITORES DE TODOS OS TEMPOS MAIS ESTANTE PERSONALIZADA FABRICADA EM 
MDF. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 
1. PROJETO CANTINHO DA LEITURA – ISBN 978-85-98558-67-7 

2. MÓVEL 
Estante produzida em MDF com três prateleiras e testeira com nome do projeto 

3. BIBLIOTECA 
Biblioteca composta por 90 livros com clássicos da literatura 

 
ITEM 06 
PROJETO PEDAGÓGICO - GIBITECA - ACERVO COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS 
PERSONAGENS DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, LEITURA AGRADÁVEL PARA TODOS OS ALUNOS. 
ACOMPANHA ESTANTE CONFECCIONADO EM MADEIRA PRENSADA (MDF) E MADEIRA MACIÇA, 
IMPRESSO EM SILK-SCREEN. MEDIDAS: ALTURA:1,10MLARGURA: 0,55M. ATENDE O ENSINO 
FUNDAMENTAL I E II.. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1. MÓVEL 
Estante produzida em MDF medindo A:1,10m L:0,55m com três prateleiras e testeira com nome do projeto 

2. BIBLIOTECA 
Biblioteca composta por 150 gibis variados 

 
ITEM 07 
PROJETO PEDAGÓGICO - INCLUSOTECA - ACERVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS PARA 
ATENDER AOS ALUNOS, IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA, COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS 
SONOROS, LIVROS COM TEXTURAS E ENCAIXES, LIVROS TÉCNICOS QUE GARANTEM SUPORTE 
ESPECÍFICO PARA PROFESSORES, PSICOPEDAGOGOS E O EDUCADORES QUE TRABALHAM DIRETO 
COM OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. JOGOS PEDAGÓGICOS QUE VALORIZAM OS 
ASPECTOS LÚDICOS, A CRIATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE LÓGICA E 
PENSAMENTO, ADAPTADOS PARA ATENDER ALUNOS INCLUÍDOS, JOGOS COM TEXTURAS, EM BRAILE E 
LIBRAS. ACOMPANHA MÓVEL EM MADEIRA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 DE ALTURA, 0,75 
DE LARGURA, 0,35 DE PROFUNDIDADE PARA GUARDAR TODO O MATERIAL DO ACERVO. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1.  Fábulas que ensinam – O rato do campo e o rato da cidade I.S.B.N.:9788555580512 - Formato: 34x40cm.
Acabamento: Encadernado - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

2.  Fábulas que ensinam – O corvo e o cisne I.S.B.N.: 9788555580536 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

3.  Fábulas que ensinam – A galinha dos ovos de ouro I.S.B.N.: 9788555580543 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

4.  Fábulas que ensinam – A lebre e a tartaruga I.S.B.N.: 9788555580529 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

5.  Fábulas que ensinam – A cigarra e a formiga. I.S.B.N.: 9788555580567 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

6.  Fábulas que ensinam – A assembleia dos ratos I.S.B.N.: 9788555580550 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
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Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 
7.  O Lúdico no desenvolvimento da criança ISBN 978-85-533917163 - Autor: Audrey Carvalho - Formato: 28x21cm 
8.  Novos desafios da convivência ISBN 978-85-33914988 - Autor: Lígia Rosenberg - Formato: 14x21cm 
9.  Diversidade - ISBN 978-85-38005438 - Autor: Fátima Alves Formato: 32x32 

10.  Livro quebra cabeça – Os três porquinhos I.S.B.N.: 9788581020983 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

11.  Corpo Humano I.S.B.N.: 978855558073 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

12.  Inclusão da criança com autismo na ed. infantil ISBN 978-85-78542344 - Autor: Fernanda Araújo Binatti 
Formato: 14x21cm 

13.  Inteligência e competência ISBN 978-85-38002727 - Autor: Celso Antunes - Formato: 14x21cm 
14.  Necessidades educacionais especiais ISBN 978-85-78541569 - Autor: Heber Maia - Formato: 14x21cm 
15.  Inclusão – Muitos olhares ISBN 978-85-88081789 -Autor: Fátima Alves - Formato: 14x21cm 
16.  Surdez, escola e sociedade ISBN 978-85-78543198 - Autor: Maria Fernanda Bagarollo - Formato: 14x21cm 

17.  Transtornos de comportamento e distúrbios de aprendizagem ISBN 978-85-78542498 - Autor: Lou Olivier - Formato:
14x21cm 

18.  Esclarecendo as deficiências ISBN 978-85-3800464 - Autor: Márcia Honora - Formato: 14x21cm 
19.  Inclusão – Muitos olhares ISBN 978-85-88081789 - Autor: Fátima Alves Formato: 14x21cm 192 páginas 

20.  Pessoas com Sindrome de Down ISBN 978-85-78543341 - Autora: Janine Marta Coelho Formato: 12x18cm - 112
páginas 

21.  Kit Inclusão-Azul - I.S.B.N.: 9788538019220 - Formato: 23x23cm. -Acabamento: Encadernado - DVD com dicionário -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

22.  Kit Inclusão-Laranja - I.S.B.N.: 9788538019213 - Formato: 23x23cm - Acabamento: Encadernado - DVD com
dicionário - Gênero da obra: infanto-juvenil 

23.  Dinossauros - I.S.B.N.: 9788555580741 - Formato: 32x28cm. - Acabamento: Encadernado - Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

24.  Aladin - I.S.B.N.: 9788555461965 - Formato: 32x28cm. - Acabamento: Encadernado - Ricamente ilustrado - Gênero
da obra: infanto-juvenil 

25.  Toy story - I.S.B.N.: 9788555462139 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero
da obra: infanto-juvenil 

26.  Frozen - I.S.B.N.: 97885594720320 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero
da obra: infanto-juvenil 

27.  O que cabe no meu mundo - Tenda Formato: 28x28 - Isbn: 9788575308943 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a
partir de 3 anos - Gênero da obra: infantil Contém 10 livros e tenda 

28.  Histórias e figuras-Paw patrol I.S.B.N.: 9788595031845 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

29.  Estegossauro – Quebra cabeças I.S.B.N.: 9788538055750 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

30.  Cinderela Formato: 21x26 - Isbn: 9788538012627 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da
obra: infantil 

31.  Chapeuzinho vermelho Formato: 16x25 Acabamento: capa dura Isbn: 9788537641842 - Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

32.  Riki e Gabi Formato: 23x23 - Acabamento: capa dura Isbn: 9788537625972 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a
partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

33.  Chico bento - I.S.B.N.: 97885542606317 - Formato: 32x24cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

34.  Tchau tchau chupeta I.S.B.N.: 9788537631751 -Formato: 16x16cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado
- Gênero da obra: infanto-juvenil 

35.  Cinderela - Sonoro I.S.B.N.: 9788581022505 - Formato: 23x23cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

36.  ABC dos sentimentos Formato: 22x31 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 26 - Isbn: 9788564391093 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

37.  Eu sou Rubble - ISBN: 9788595031777 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

38.  Eu sou Marshall ISBN: 9788595031760 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

39.  Eu sou Chase - ISBN: 9788595031753 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

40.  Grandes descobertas com Lucas Neto – corpo humano ISBN: 978855546061 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 22cm x 24 

41.  Grandes descobertas com Lucas Neto - Animais ISBN: 978855546047 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 22cm x 24 

42.  Grandes descobertas com Lucas Neto - Dinossauros ISBN: 978855546054 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a
6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 22cm x 24 

43.  ABC das Palavras ISBN: 9788598558837 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra:
Alfabetização Material: Cartonado - Tipo de capa: encadernado Formato: 42x28 - Editora: PAE - Autor: Geovana
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Muniz 

44.  365 histórias para ler e sonhar - ISBN: 9788538060888 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Tipo de capa: almofadada Formato: 30 cmx 22cm - Nº de Páginas: 191 

45.  
Alfabeth - O livro Alphabet é uma Obra Completa sobre Criatividade, pois, ela possui vários Conceitos de
Imaginação Artística para os leitores. - ISBN: 98506026423 - Número edição: 1 - Páginas: 48 - Acabamento: Brochura
Tamanho (cm): 25x25 

46.  DOCES MELODIAS: A BELA PRINCESA ISBN: 9788537626498 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Livro sonoro - Formato: 30cm x 22cm - Nº de Páginas: 8 

47.  Clássicos em quebra cabeças – O mágico de Oz ISBN: 9788537641866 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 
anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

48.  Clássicos em quebra cabeças – O patinho feio ISBN: 9788537641873 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26 

49.  Diversão na floresta ISBN: 9788538085232 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
- Formato: 21cm x 26 

50.  Riki e Gabi – Cores e formas ISBN: 9788537628393 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil - Formato: 21cm x 26 

51.  O mágico de Óz – Pop-up ISBN: 9788537635087 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 16x10 

52.  Alice no país das maravilhas – Pop-up ISBN: 9788537635087 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 16x10 

53.  Cadê o xixi - ISBN: 9788537631744 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 16x10 

54.  Fazendo novos amigos ISBN: 9788537626405 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil - Formato: 16x10 

55.  Pitoco - ISBN: 9788537638972 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato:
21x13 

56.  Rimas encantadas ISBN: 9788537627310 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 21x19 

57.  Prestando atenção ISBN: 9788537641408 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
- Formato: 16x15 

58.  Os três porquinhos – Pop-up ISBN: 9788537627440 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 16x10 

59.  Noite de espetáculo ISBN: 9788537637838 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
- Formato: 16x10 

60.  Aprendendo a ser gentil ISBN: 9788537626399 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil - Formato: 16x16 

61.  Aprendendo a ajudar ISBN: 9788537626375 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
- Formato: 16x16 

62.  Olhinhos divertidos - Dinossauros ISBN: 9788537681022840 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil - Formato: 20x20 

63.  Olá Pintinho! - ISBN: 9788581023151 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 20x20 

64.  Assembleia dos ratos- sonoro ISBN: 9788581022642 -Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 20x20 

65.  Chefes magistrais ISBN: 9788537637821 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 17x17 

66.  O Leão e a raposa- sonoro ISBN: 9788581022635 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil - Formato: 20x20 

67.  Conhecendo os sons da fazenda - Pintinho ISBN: 9788581021959 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil - Formato: 20x20 

68.  Pinóquio- Sonoro ISBN: 9788581022543 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 20x20 

69.  Escreva e apague - formas ISBN: 9788581022642 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil - Formato: 20x20 

70.  Rico mentiroso - ISBN: 9788592858186 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 20cm x28 

71.  Contos clássicos em libra – A bela e a fera ISBN: 9788538012597 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x28 

72.  Contos clássicos em libra – A bela adormecida ISBN: 9788538012580 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x28 

73.  HotWheels - I.S.B.N.: 9788538058245 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

74.  Barbie - I.S.B.N.: 9788538055501 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3
a 6 anos Gênero da obra: infantil 

75.  Contos clássicos em libra – A pequena sereia ISBN: 9788538012641 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x28 
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76.  Conto de fadas sonoros – João e Maria I.S.B.N.: 97885378051008 - Formato: 13x13 Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

77.  Conto de fadas sonoros – O patinho feio I.S.B.N.: 9788538051022 - Formato: 13x13 Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

78.  Conto de fadas sonoros – Cinderela I.S.B.N.: 9788538083696 - Formato: 13x13 Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

79.  Conto de fadas sonoros – Peter Pan I.S.B.N.: 97885376428997 - Formato: 13x13 Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

80.  Barbie – Festa dos filhotes I.S.B.N.: 9788538082675 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

81.  Cores - I.S.B.N.: 97885381500 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6
anos - Gênero da obra: infantil 

82.  Coleção ler e recontar - clássicos I.S.B.N.: 9788594720290 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

83.  Conhecendo os animais O Macaco I.S.B.N.: 9788554364281 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

84.  Conhecendo os animais A zebra I.S.B.N.: 9788554364250 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

85.  Conhecendo os animais A girafa I.S.B.N.: 9788554364267 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

86.  Conhecendo os animais O porco I.S.B.N.: 9788554364304 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

87.  Conhecendo os animais O tigre I.S.B.N.: 9788554364311 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

88.  Conhecendo os animais O pato I.S.B.N.: 9788554364298 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

89.  Conhecendo os animais O urso I.S.B.N.: 9788554364328 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

90.  A bola perdida – Pop-up I.S.B.N.: 9788537621035 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil 

91.  

Materiais: 
1 Quebra cabeça, 1 Sequência Lógica, 1 Dominó Braille, 1 Dominó de texturas e linguagem de sinais, 1 Memória
de Linguagem de Sinais de Libras, 1 Memória Testando a Sensibilidade, 1 Memória Linguagem Libras, 1 Ábaco
Aberto, 1 Números vazados, 1 Relógio do Conhecimento-libras, 1 Numerais com Pinos, 1 Prancha Geométrica, 1
Numerais e Quantidades, 1 Sequências de Unidades, 1 Tangram, 1 Alinhavos diversos, 1 Blocos lógicos, 1 Caixa
Tátil, 1 Caixa de atividade- abotoar, amarrar, etc. 1 Aramado, 1 Jogos de Seriação e Classificação, 1 Jogos de
encaixe, 1 Jogo de Abstração das Partes 
Móvel: 
Móvel produzido em MDF, medindo 1,50m de altura 0,75m de largura e 0,45m de profundidade. 

 
ITEM 08 
PROJETO PEDAGÓGICO - LER E SONHAR - ACOMPANHA 120 LIVROS VARIADOS, BAÚ DECORADO 
PRODUZIDO EM MDF, CAMINHAS EMPILHÁVEIS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E LEITO EM PVC COM 
TRATAMENTO ANTI- FUNGO, ANTI-BACTERICIDA, ANTI-UV, CENÁRIOS DE HISTÓRIAS E PUFF´S 
INFLÁVEIS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1.  Corpo Humano I.S.B.N.: 978855558073 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

2.  Dinossauros - I.S.B.N.: 9788555580741 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infanto-juvenil 

3.  Aladin - I.S.B.N.: 9788555461965 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado 
Gênero da obra: infanto-juvenil 

4.  Toy story - I.S.B.N.: 9788555462139 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero
da obra: infanto-juvenil 

5.  Frozen - I.S.B.N.: 97885594720320 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado 
Gênero da obra: infanto-juvenil 

6.  O que cabe no meu mundo - Tenda Formato: 28x28 - Isbn: 9788575308943 - Ricamente ilustrado 
Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil Contém 10 livros e tenda 

7.  Histórias e figuras-Paw patrol I.S.B.N.: 9788595031845 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

8.  Estegossauro – Quebra cabeças I.S.B.N.: 9788538055750 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

9.  Cirnderela Formato: 21x26 - Isbn: 9788538012627 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da
obra: infantil 

10.  Chapeuzinho vermelho Formato: 16x25 Acabamento: capa dura Isbn: 9788537641842 -Ricamente ilustrado - Faixa
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etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

11.  Grande livro de Fábulas I.S.B.N.: 978855581182 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Gênero da obra: infanto-juvenil 

12.  Tchau tchau chupeta I.S.B.N.: 9788537631751 - Formato: 16x16cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado
- Gênero da obra: infanto-juvenil 

13.  Eu sou Rubble - ISBN: 9788595031777 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

14.  Eu sou Marshall ISBN: 9788595031760 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

15.  Eu sou Chase - ISBN: 9788595031753 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

16.  365 histórias para ler e sonhar ISBN: 9788538060888 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Tipo de capa: almofadada Formato: 30 cm X 22cm Nº de Páginas: 191 

17.  Parabéns Panda - ISBN: 9788538085249 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x 26 

18.  O mágico de Óz – Pop-up ISBN: 9788537635087 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 16x10 

19.  Alice no país das maravilhas – Pop-up ISBN: 9788537635087 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos - Gênero
da obra: infantil Formato: 16x10 

20.  Cadê o xixi - ISBN: 9788537631744 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
16x10 

21.  Pitoco - ISBN: 9788537638972 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
21x13 

22.  Tobito, o trem - ISBN: 9788537638965 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 16x16 

23.  Bisito, o avião -ISBN: 9788537638965 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 16x16 

24.  Rimas encantadas-brincando com versos ISBN: 9788537627310 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil Formato: 21x19 

25.  Rimas encantadas- boas maneiras ISBN: 9788537627303 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 21x19 

26.  HotWheels - I.S.B.N.: 9788538058245 - Formato: 21x24 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

27.  Barbie - I.S.B.N.: 9788538055501 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3
a 6 anos Gênero da obra: infantil 

28.  Barbie – Festa dos filhotes I.S.B.N.: 9788538082675 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

29.  Barbie – Mundo da moda I.S.B.N.: 9788538082682 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

30.  Barbie – histórias mágicas I.S.B.N.: 97885380601661- Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado -Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

31.  Barbie – histórias encantadoras I.S.B.N.: 9788538060160178 -Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado -Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

32.  Conhecendo os animais O Macaco I.S.B.N.: 9788554364281 -Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

33.  Conhecendo os animais A zebra I.S.B.N.: 9788554364250 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

34.  Conhecendo os animais A girafa I.S.B.N.: 9788554364267 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

35.  Conhecendo os animais O porco I.S.B.N.: 9788554364304 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

36.  Conhecendo os animais O tigre I.S.B.N.: 9788554364311 -Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

37.  Conhecendo os animais O pato I.S.B.N.: 9788554364298 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

38.  Conhecendo os animais O urso I.S.B.N.: 9788554364328 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

39.  A bola perdida – Pop-up I.S.B.N.: 9788537621035 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

40.  Toy story - I.S.B.N.: 9788555462139 - Formato: 32x28cm. Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Gênero
da obra: infanto-juvenil 

41.  Riki e Gabi – um dia na escola Formato: 23x23 - Acabamento: capa dura Isbn: 9788537625972 - Ricamente ilustrado
- Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

42.  Diversão na floresta ISBN: 9788538085232 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x 26 

43.  O mágico de Óz – Pop-up ISBN: 9788537635087 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
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infantil Formato: 16x10 

44.  Alice no país das maravilhas – Pop-up ISBN: 9788537635087 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 16x10 

45.  Peter pan – Pop-up ISBN: 9788537635100 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
- Formato: 16x10 

46.  A Bela e a fera – Pop-up ISBN: 9788537626016 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 16x10 

47.  Noite de espetáculo ISBN: 9788537637838 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 16x10 

48.  Aventuras na Savana ISBN: 9788537637814 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 16x10 

49.  Eu e a minha mamãe-melhores amigos I.S.B.N.: 9788595031425 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

50.  Eu e a minha mamãe – felizes juntos I.S.B.N.: 9788595031401 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

51.  Eu e a minha mamãe- nos divertimos I.S.B.N.: 9788595031432 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

52.  Mari Miró e o Mané gostoso I.S.B.N.: 9788538088424 - Formato: 23x18 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

53.  Clássicos em quebra cabeça – Branca de neve I.S.B.N.: 9788537641835 - Formato: 23x18 Acabamento :
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

54.  Olívia ajuda no natal I.S.B.N.: 9788525045003 - Formato: 23x18 Acabamento : Encadernado  Ricamente ilustrado
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

55.  Livro travesseiro Boa noite ursinho I.S.B.N.: 9788555502309 - Formato: 30x39cm. Acabamento :pano Nº de Páginas:
8 Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

56.  O dinossauro mascador I.S.B.N.: 9788537639931 - Formato: 23x18 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

57.  ABC dos sentimentos Formato: 22x31 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 26 - Isbn: 9788564391093 
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

58.  Livro de ninar - I.S.B.N.: 9788506071885 - Formato: 23x13 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

59.  Mágico de Óz I.S.B.N.: 9788537642467 - Formato: 23x18 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

60.  Chapeuzinho vermelho– livro quebra-cabeças I.S.B.N.: 9788581020969 - Formato: 32x32 Acabamento :
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil. 

61.  Os três porquinhos– livro quebra-cabeças I.S.B.N.: 9788581020983 - Formato: 32x32 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

62.  Bínus, o ônibus - I.S.B.N.: 9788537638941 - Formato: 10x16 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

63.  Chefes magistrais I.S.B.N.: 9788537637821 - Formato: 13x16 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

64.  Aventuras submarinas I.S.B.N.: 9788537637845  Formato: 13x16 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado -
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

65.  Tigres - I.S.B.N.: 9788537625293 - Formato: 13x16 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a
6 anos Gênero da obra: infantil 

66.  Pandas - I.S.B.N.: 9788537625293 - Formato: 13x16 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária:
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

67.  Hipopótomos - I.S.B.N.: 9788537625279 - Formato: 13x16 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

68.  Gatinho – deboche I.S.B.N.: 9788537612965 - Formato: 13x16 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado -
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

69.  O menor dos pandas - dedoche I.S.B.N.: 9788537639993 - Formato: 13x16 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado  Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

70.  Quem muge? - I.S.B.N.: 9788537612897 - Formato: 13x19 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos – Gênero da obra: infantil 

71.  Canzinhos no parque I.S.B.N.: 9788537641415 - Formato: 13x19 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado -
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

72.  Cinderela - I.S.B.N.: 9788537628973 - Formato: 13x14 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

73.  Branca de neve - I.S.B.N.: 9788537628966 - Formato: 13x14 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

74.  A festa do chá da coelhinha I.S.B.N.: 9788537620458 - Formato: 13x26 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

75.  A rotina de higiene do porquinho I.S.B.N.: 9788537630969 - Formato: 13x26 Acabamento : Encadernado  Ricamente
ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

76.  Clássicos de Ouro I.S.B.N.: 9788595201101 - Formato: 13x26 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
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etária: 3 a 6 anos – Gênero da obra: infantil 

77.  Amigos da fazenda – Toque e sinta I.S.B.N.: 9788595201576 - Formato: 13x26 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado -Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

78.  Amigos pets – Toque e sinta I.S.B.N.: 9788595201590 - Formato: 13x26 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

79.  
Amigos da selva – Toque e sinta I.S.B.N.: 9788595201781  Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 13x26 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado -
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

80.  Princesa Borboletinha – Pop-up I.S.B.N.: 9788595201712 - Formato: 17x26 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

81.  Bidu - I.S.B.N.: 9788542604948 - Formato: 19x28 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

82.  A ovelhinha tímida I.S.B.N.: 9788543223919 - Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado -
Faixa etária: 3 a 6 anos – Gênero da obra: infantil 

83.  A panda bondosa I.S.B.N.: 9788543223940 - Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

84.  O polvo sortudo - I.S.B.N.: 9788543223926 - Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

85.  O patinho feio - I.S.B.N.: 9788520936955 - Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

86.  O livro secreto dos melhores I.S.B.N.: 9788578885335 - Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

87.  O patinho feio - I.S.B.N.: 9788520936955  Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

88.  Chapeuzinho vermelho I.S.B.N.: 9788520936887 - Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos – Gênero da obra: infantil 

89.  Os três porquinhos I.S.B.N.: 9788520936931 - Formato: 16x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

90.  Um dia no circo - I.S.B.N.: 9788520936955 - Formato: 24x22 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

91.  Peppa pig - I.S.B.N.: 9789084018195 - Formato: 16x22 Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado 
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

92.  Peppa pig – Festa do pijama I.S.B.N.: 978516092719 - Formato: 23x23 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

93.  Peppa pig – Fada dos dentes  I.S.B.N.: 978516092450 - Formato: 23x23 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

94.  Peppa pig – A maior poça de lama do mundo I.S.B.N.: 97851609095130 - Formato: 23x23 Acabamento :
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos – Gênero da obra: infantil 

95.  Peppa pig – na piscina I.S.B.N.: 978516096434 - Formato: 23x23 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado -
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

96.  Penélope charminho- na cozinha I.S.B.N.: 9788581460505 - Formato: 23x23 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

97.  Penélope charminho- na cozinha I.S.B.N.: 9788581460529 - Formato: 23x23 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

98.  Missão resgate - I.S.B.N.: 9788506081709 - Formato: 23x23 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado  Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

99.  O que cabe no meu mundo - Tenda Formato: 23x23 - Acabamento: capa dura 10 livros - Isbn: :9788575304334 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

100.  Fábulas que ensinam – O rato do campo e o rato da cidade I.S.B.N.: 9788555580512 - Formato: 34x40cm.
Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

101.  Fábulas que ensinam – O corvo e o cisne I.S.B.N.: 9788555580536 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

102.  Fábulas que ensinam – A galinha dos ovos de ouro I.S.B.N.: 9788555580543 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

103.  Fábulas que ensinam – A lebre e a tartaruga I.S.B.N.: 9788555580529 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir  Gênero da obra: infanto-juvenil 

104.  Fábulas que ensinam – A cigarra e a formiga. I.S.B.N.: 9788555580567 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

105.  Fábulas que ensinam – A assembleia dos ratos I.S.B.N.: 9788555580550 - Formato: 34x40cm. Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir – Gênero da obra: infanto-juvenil 

106.  Salvando o trem I.S.B.N.: 9788595031845 - Formato: 23x29 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

107.  O pequeno principe I.S.B.N.: 9788533100152 - Formato: 23x23 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado -
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

108.  Aprendendo a ser gentil ISBN: 9788537626399 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 16x16 
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109.  Aprendendo a ajudar ISBN: 9788537626375 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 16x16 

110.  Olhinhos divertidos - Dinossauros ISBN: 9788537681022840 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 20x20 

111.  Olá Pintinho! - ISBN: 9788581023151 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 20x20 

112.  Assembleia dos ratos- sonoro ISBN: 9788581022642 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 20x20 

113.  Pinóquio: livro quebra-cabeça Formato: 32x32 - Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 6 - - Isbn: 9788581020938
- Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos 

114.  Cores - I.S.B.N.: 97885381500 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil 

115.  Coleção ler e recontar - clássicos I.S.B.N.: 9788594720290 - Formato: 21x24 Acabamento : Encadernado  Ricamente
ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

116.  Bilha brilha estrelinha – livro travesseiro I.S.B.N.: 9788555502316 - Formato: 28x42 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

117.  Rino e Popote - I.S.B.N.: 9788542401806 - Formato: 28x21 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

118.  Formas divertidas – livro de pano I.S.B.N.: 9788581022581 - Formato: triangulo Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

119.  Formas divertidas – livro de pano I.S.B.N.: 9788581022604 - Formato: quadrado Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

120.  Cachorrinho – livro de pano I.S.B.N.: 9788581023274 - Formato: triangulo Acabamento: Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

121.  Pintinho – livro de pano I.S.B.N.: 9788581023243  Formato: triangulo Acabamento: Encadernado Ricamente ilustrado
- Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

 
ITEM 09 
PROJETO PEDAGÓGICO - JOGANDO E APRENDENDO - ACERVO DE JOGOS PEDAGÓGICOS QUE 
ESTIMULAM A APRENDIZAGEM NA ÁREA MOTORA, MATEMÁTICA E ALFABETIZAÇÃO. COMPOSTO POR 
16 JOGOS EM MADEIRAS MDF, MAIS ACERVO DE 8 LIVROS TÉCNICO-PEDAGÓGICO QUE ORIENTAM 
O USO DE JOGOS NA APRENDIZAGEM. ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1.  

16 JOGOS 
- Jogo de damas 
- Jogo do moinho 
- Jogo descobrindo a matemática 
- Jogo memória conhecendo as cores 
- Jogo da memória conhecendo as cores e formas 
- Jogo da memória Associação lógica 
- Jogo da memória Opostos 
- Jogo dominó conhecendo as cores e formas 
- Jogo dominó associação lógica 
- Jogo dominó opostos. 
- Jogo Memória Alfabética 
- Jogo descobrindo as palavras 
- Jogo descobrindo o inglês 
- Jogo conhecendo verduras e legumes 
- Jogo conhecendo as frutas 
- Jogo de dominó associação lógica. 

2.  

08 LIVROS TÉCNICOS 
- Teoria e prática em psicomotricidade – jogos, atividades lúdicas, expressão corporal e brincadeiras infantis. 
- Jogos – Para uma aprendizagem significativa 
- Maneiras criativas de ensinar 
- A matemática sem rituais 
- Manual de jogos e brincadeiras 
- Jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca 
- 245 jogos lúdicos 



Município de 
Lagoa Formosa 

Secretaria Municipal de 

Adminstração 
 

52 

 

- Protocolo Neuropsicopedagógico de avaliação cognitiva das habilidades matemáticas. 
 

ITEM 10 
PROJETO PEDAGÓGICO - ESTIMULANDO - COMPOSTO POR 250 LIVROS, 1 PAINEL 
NEUROPEDAGÓGICO PSICOMOTOR, 1 MESA INFANTIL, 4 CADEIRAS INFANTIS, 1 BAÚ DE MADEIRA, 1 
DOMINÓ GIGANTE, 10 FANTOCHES, 1 CENTRO DE LEITURA, 12 LIVROS TÉCNICOS, 10 FANTASIAS, 1 
MÓVEL EM MDF, 1 CENTOPEIA DAS CORES, 1 
KIT AMIGUINHOS DE MONTAR, 1 KIT DE JOGOS PLÁSTICOS COM 700 PEÇAS 1 TAPETE SENSORIAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1.  

Centro de leitura - Móvel que deixa a decoração bela e alegre além de desenvolver nas crianças, a socialização,
influenciando na orientação espacial e percepção de cores. Estimulando o espírito de equipe. 
Composto por 08 módulos coloridos confeccionado em corino com estrutura de madeira. - Embalagem: plástico
bolha. Comprimento: 1,80m Largura: 98 cm - Altura Assento: 48 cm 

2.  Adesivo de parede (escreve e apaga) - Com atividades de estimulação: complete o que falta, jogo da velha,
forca e desenho livre 

3.  Baú de madeira exclusive - Fabricados em MDF branco medindo Alt.0,42mts Comp. 0,80mts Larg. 0,45mts com 4
rodinhas. 

4.  Fantoches – Feltro - Possuem abertura de boca, todos revestidos de espuma na parte da cabeça, braços e corpo
de tecido. - Material: feltro Aproximadamente: 35cm (cada) - 12 personagens 

5.  Fantasias - 10 personagens composto por macacão e touca Material: espuma , pluminha e acoplado Tamanho:
de 3 a 6 anos 

6.  Conjuntos de mesas infantis com cadeiras Mesa plástica branca tipo buffet bistrô reforçada com pés de borracha
para não escorregar no piso liso. Acompanha 4 cadeiras 

7.  Tapete sensorial - Tapete em corino com texturas diversas e fitas para fixar os brinquedos de acordo com a
atividade a ser realizada. - Medida: 1 x 1 m 

8.  Kit de jogos pedagógicos - Composto por 16 jogos de madeira. 

9.  Móvel infantil para acondicionar os livros - Feito em MDF, medindo 1,5m de altura, 75 cm de largura e 45 cm de
profundidade. Colorido e funcional, com gavetão para guardar os jogos. 

10.  

Kit de jogos plásticos - Com 700 peças é confeccionado em plástico rígido com peças grandes que facilitam o
encaixe em sua montagem no momento da brincadeira. - Brinquedo educativo que proporciona momentos
lúdicos enquanto ensina. Desenvolve a criatividade, habilidades motoras finas, percepção visual. Oferece desafios
para a construção de formas diversas, ampliando as possibilidades de organização e raciocínio lógico. Enquanto
brinca, a criança supera desafios, descobre novas possibilidades. 
Dimensões do produto: - Comprimento: 51,4 x Largura: 37,2 x Altura: 36,6 cm   

11.  Biblioteca infantil com 250 livros 
12.  Biblioteca técnica com 12 livros 

13.  
Painel neuropedagógico psicomotor - O Painel Psicomotor Pedagógico é composto de jogos de atividades
motoras, sensoriais e sonoras. - Painel de Coordenação Motora confeccionado em madeira MDF 18 mm contendo
11 atividades associativas, cores, letras, imagens, auditiva e musical.  

14.  

Psicopedagogia e Neurociência - Este livro pode ser indicado a profissionais da educação, pais e todos os
responsáveis pelo processo de educar pessoas, conhecendo as dimensões que o humano possui em aprendizado.
A obra pretende mostrar como a Neurociência pode ser aplicada em sala de aula, pelo funcionamento dos
estímulos cerebrais, com o objetivo de criar vínculos e conquistas solidárias no cotidiano, por meio da observação,
interação e acolhida a todos que aprendem. - ISBN: 978-85-88081-83-3 - Autora: Marta Pires Relvas Formato:
14x21cm - 144 páginas  

15.  

Neuroescola - Que as práticas educacionais precisam ser revistas é fato. O mundo mudou e não é mais concebível
que a educação continue estagnada. Se a sociedade, dentro e fora da escola, clamam por inovações no meio
educacional, chegou a hora de todos os profissionais da educação reverem seus conceitos e quebrarem os
paradigmas que, muitas vezes, atrapalham a educação a progredir no mundo. - ISBN 978-85-7854-357-0 - Autor:
André Nascimento Formato: 14x21cm - 108 páginas 

16.  

UNIVERSO CRIATIVO DA CRIANCA, O - A REVOLUCAO NA SALA DE AULA 1 Ed - Esta obra apresenta a Neurociência
com o olhar diferenciado dos profissionais da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e até mesmo da clínica.
- O leitor encontrará nos artigos as referências que desvelem o porquê da importância de os profissionais de
educação adentrar esse mundo da Neurobiologia, fazendo com que, por meio da sala de aula e das atividades
lúdicas, eles possam facilitar o processo de aprendizagem da criança. - Por meio de atividades lúdicas, advindo
da Psicomotricidade e o conhecimento básico do sistema nervoso central, o professor ou técnico irá oferecer
novas sinapses para que sejam disparadas e a plasticidade aconteça. 
ISBN: 978-85-7854-361-7 - Organizadora: Marilza Delduque Formato: 14x21cm - 152 páginas  

17.  

CEREBRO - CONTEXTOS, NUANCES E POSSIBILIDADES 1 Ed 2018 - “Cérebro e Aprendizagem” aborda o processo de
assimilação de novos conhecimentos e experiências. Com simplicidade e descontração, apresentam-se
exercícios valiosos no desenvolvimento do incrível e ilimitado potencial do cérebro. - A memória se destaca entre
os aspectos que interferem na eficiência da aprendizagem, presente em todas as situações, simples ou não.
Estudos mostram como “fazer amizade” com o cérebro, exercitando funções que são essenciais na prática diária
para aproveitar oportunidades e obter sucesso. - ISBN: 978-85-7854-294-8 - Autora: Luiza Elena L. Ribeiro do Valle
Formato: 14x21cm - 168 páginas 
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18.  

Neurociência na prática pedagógica - Neurociência na prática pedagógica' ressalta o conhecimento adquirido
por meio de abordagens teóricas, reflexões, discussões e práticas pedagógicas, refletindo e redimensionando
estas práticas como objetivo principal no entendimento sobre a biologia cerebral e suas interfaces no
desenvolvimento das inteligências e da aprendizagem cognitiva e emocional. - ISBN: 978-85-7854-181-1 - Autora:
Marta Pires Relvas Formato: 14x21cm - 168 páginas 

19.  

A contação de histórias – contribuição à neurociência - A Neurociência e a contação de histórias podem se tornar
grandes parceiras na educação e nas raízes artísticas. Os contadores do passado já sabiam disso: ensinar depende
da magia e do envolver-se. Rir, brincar, imaginar são imprescindíveis, pois emocionam, divertem, abrem espaço
para o simbólico. Neste envolvimento, mente e corpo vão ampliando nosso pertencimento, por meio da palavra
carregada de poesia, para que possamos compreender a nós mesmos e o mundo. A proposta deste livro é
despertar educadores e familiares para compreender a parceria entre Neuroeducação e Contação de Histórias.
ISBN: 978-85-7854-369-3 - Organizadores: Fábio Cardoso dos Santos e Ana Maria Antunes de Campos - Formato:
14x21cm 176 páginas 

20.  

Neurociência e a sequência didática para a educação infantile - O LIVRO aborda uma nova metodologia para
se trabalhar com turmas de educação infantil. Trata-se de usar unidades corporativas com a finalidade de criar
sequência didática na rotina pedagógica com crianças de idades entre dois a cinco anos. Além disso, este
trabalho mostra como desenvolver a sequência didática utilizando as cinco linguagens próprias para a infância:
linguagem pictórica, linguagem sonora, linguagem sinestésica, linguagem midiática e linguagem gráfica, sempre
tendo a Neurociência como ponto de apoio e de referências. Com este livro, tem- se a intenção de ajudar o
educador a fazer planejamentos semanais de conteúdos, garantindo não só a vivência lúdica da infância mas
também uma aprendizagem mais estruturada, respeitando, sobretudo, o desenvolvimento neurológico e
intelectual de cada um. - ISBN: 978-85-7854-219-1 - Autor: Geraldo Peçanha de Almeida Formato: 16x23cm - 148
páginas 

21.  

PSICOPEDAGOGIA E NEUROCIENCIA - O livro 'Neurociência e os exercícios mentais' alerta aos leitores sobre o seu
bem mais valioso, o cérebro. Aprender a estimular o funcionamento do próprio cérebro com exercícios pode trazer
um diferencial ilimitado para sua carreira profissional e pessoal. Os exercícios mentais vão produzir ganhos nas
habilidades físicas e intelectuais, aprimorando sua autoestima, satisfação e desempenho. Melhora ainda a
comunicação intrapessoal e interpessoal, a inteligência emocional e o capital intelectual, além de sinalizar as
causas e os motivos das decisões de cada um. O cérebro que não faz exercícios mentais desperdiça seu potencial
intelectual. Com a leitura deste livro, o leitor estará agregando valor a seu capital intelectual. Pratique exercícios
mentais! - ISBN: 8578542835 - Autor: Iana Muniz Formato: 16x23cm 148 páginas 

22.  

Que cérebro é esse que chegou à escola? - Neste livro, os autores têm o propósito de desenvolver uma
abordagem mediadora entre as interfaces da Ciência e Educação, construindo um conhecimento de como o
humano aprende e guarda saberes, não se limitando em mostrar apenas os seus trabalhos, mas tendo como
proposta trazer para todos os envolvidos em educar um aprofundamento para as questões neurocientíficas. - ISBN:
9788578542078 - Autor: Marta Pires Relvas Formato: 16x23cm - 260 páginas 

23.  

Estimulação na crèche - O brincar é a coisa mais importante para as crianças, a atividade mais vital, pela qual
elas aprendem a dar e receber, a compreender a natureza complexa do ambiente, a solucionar problemas, a
relacionar-se com os outros, a ser criativa e imaginativa. É importante que, em seu desenvolvimento, “A CRIANÇA”
esteja em contato, não apenas com mecanismos tecnológicos mas também, principalmente, com as pessoas, ou
melhor, dizendo, com outras crianças. - ISBN 978-85-7854-352-5 - Autores: José Ricardo Martins Machado e Marcus
Vinícius da Silva Nunes - Formato: 14x21cm 100 páginas 

24.  

Teoria e prática em Psicomotricidade - Este livro procura mostrar que, mesmo nas séries mais avançadas, pode- se
(e deve-se) pensar no homem completo, construir o homem integral e viver as dimensões da multiplicidade e da
biodiversidade. Reconhecer o próprio corpo é uma maneira positiva de encontrar o outro. Todo livro que se propõe
apresentar práticas para execução diárias na sala de aula corre o risco de ser mal interpretado, de ser tido como
receituário e, portanto, fechado demais. A proposta do autor é apresentar uma prática em psicomotricidade que
possa ser aplicada em clínicas, centros de formação e de reequilíbrio corporal e principalmente sala de aula. Tudo
com a intenção de ser apenas uma referência, não uma fórmula. As propostas apresentadas neste livro podem
ser adaptadas, reformuladas ou justapostas a outras tantas formas de trabalho e também outras maneiras de
pensar e de construir dinâmicas de elaboração psicomotora. - ISBN 978-85-88081-43-7 - Autor: Geraldo Peçanha
de Almeida Formato: 14x21cm – 160 páginas 

25.  

UNIVERSO CRIATIVO DA CRIANCA, O - A REVOLUCAO NA SALA DE AULA - Neste livro, quando falamos em
educação, estamos nos referindo principalmente às crianças. Elas são o foco, a razão, a causa e o efeito do nosso
trabalho de educadores. - Mas como entender a criança que está diante de nós em sala de aula? A resposta é
conhecer melhor as crianças de hoje, suas características e habilidades específicas. Compreender que cada uma
delas é um ser único e criativo, e não um pequeno adulto reproduzindo modelos. - ISBN: 978-85-7854-257-3 - Autor:
Max G. Haetinger Formato: 17x24cm - 152 páginas 

26.  Jogo de damas - Material: MDF - nº de peças: 28 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira - 227x127x40 mm -
Faixa etária: 06 anos 

27.  Jogo do moinho - Material: MDF - nº de peças: 28 - 70x35x3 mm (cada) Embalagem: madeira - 167x98x46 mm -
Faixa etária: a partir de 03 anos 

28.  Jogo descobrindo a matemática - Material: MDF - nº de peças: 28 - 70x35x3 mm (cada) Embalagem: madeira -
167x98x46 mm - Faixa etária: a partir de 03 anos 

29.  Jogo memória conhecendo as cores - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira
- 227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

30.  Jogo da memória conhecendo as cores e formas Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada)
Embalagem: madeira - 227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 
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31.  Jogo da memória Associação lógica - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira
- 227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

32.  Jogo da memória Associação lógica - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira
- 227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

33.  Jogo da memória Opostos - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira -
227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

34.  Jogo dominó conhecendo as cores e formas - Material: MDF - nº de peças: 28 - 70x35x3 mm (cada) Embalagem:
madeira - 167x98x46 mm - Faixa etária: a partir de 03 anos 

35.  Jogo dominó associação lógica - Material: MDF - nº de peças: 28 - 70x35x3 mm (cada) Embalagem: madeira -
167x98x46 mm –  - Faixa etária: a partir de 03 anos 

36.  Jogo dominó opostos. - Material: MDF - nº de peças: 28 - 70x35x3 mm (cada) Embalagem: madeira - 167x98x46
mm - Faixa etária: a partir de 03 anos 

37.  Jogo Memória Alfabética - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira - 227x127x40
mm - Faixa etária: 06 anos 

38.  Jogo descobrindo as palavras - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira -
227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

39.  Jogo descobrindo o inglês - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira -
227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

40.  Jogo conhecendo verduras e legumes - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem:
madeira - 227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

41.  Jogo conhecendo as frutas - Material: MDF - nº de peças: 40 - 50x50x 3 mm (cada) Embalagem: madeira -
227x127x40 mm - Faixa etária: A partir 06 anos 

42.  A grande aventura dos macaquinhos - Os ursinhos e os macaquinhos estão prestes a viver grandes aventuras. Isbn:
9788539407590 - Idioma: português Encadernação: capa dura Formato: 27 x 29 - Páginas: 10 

43.  

Alfabeth - O livro Alphabet é uma Obra Completa sobre Criatividade, pois, ela possui vários Conceitos de
Imaginação Artística para os leitores Assunto: Pedagógicos Artes - Autor: Kveta Pacovska Editora: DBAM - ISBN:
8506026423 - EAN: 97885506026427 - Ano edição: 2013 - Número edição: 1 - Páginas: 48 Acabamento: Brochura
Tamanho (cm): 25x25 

44.  O sapo Páginas 18 - ISBN: 978-85-0600-919-2 - Acabamento Cartonado Formato: 31 x 29 cm Ricamente ilustrado
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

45.  A borboletinha - I.S.B.N.: 978-85-0600-913-0 - Formato: 31x29 Acabamento: Cartonado Nº de Páginas: 18 Ricamente
ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

46.  Bichinhos de estimação Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas-
Tamanho: 18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1521-6 

47.  Na fazenda Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantile - 10 páginas - Tamanho:
18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1571-7 

48.  Animais da fazenda Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1520-5 

49.  Em movimento Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil – 10 páginas -
Tamanho:18x18cm - ISBN: 978-85-394-1570-0  

50.  Bichos da fazenda Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1521-6 

51.  Conte uma História ISBN: 9788539413638 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Material: Cartonado - Tipo de capa: encadernado Formato: 21cmx 28cm 

52.  Dez Monstros em cima da cama ISBN: 9788539413072 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Material: Cartonado - Tipo de capa: encadernado - Formato: 20cmx 17cm 

53.  Eu vou ser Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil – 10 páginas - Tamanho:
19x19cm - ISBN: 978-85-394-1360-7 

54.  É o comilão Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho:
19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1358-4 

55.  Mora aqui Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho: 19
x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1361-4 

56.  Está escondido Ricamente ilustrado -Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho:
19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1359-1 

57.  Bichos da floresta Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1334-8 

58.  A família de ursos e os monstros agitados Formato: 22cmx23cm - Nº de Páginas: 80 Ricamente ilustrado Faixa etária:
6 a 12 anos - Gênero da obra: literatura infanto-juvenil - ISBN: 978-85-7416-616-2 

59.  Os filhotes do vovô coruja Formato: 22cmx23cm, - Nº de Páginas: 80 Ricamente ilustrado Faixa etária: 6 a 12 anos -
Gênero da obra: literatura infanto-juvenil - ISBN: 978-85-7416-508-0 

60.  Boa noite Ursinho Formato: 26x36 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 26 - Isbn: 9788555502309 - Ricamente
ilustrado - Faixa etária: a partir de 6 meses - Gênero da obra: infantil 

61.  Cinderela- Sonoro ISBN: 9788581022505 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 13cm x 24 

62.  ABC dos sentimentos - O ABC é capaz de fazer a palavra ganhar vida e o pensamento, forma. Aqui de “A” a “Z”,
com muito sentimento, um alfabeto carinhoso e cheio de respeito, onde tudo é possível! Vá em frente, pense, viva
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e, sobretudo, leia e escreva! - Formato: 22x31 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 26 - Isbn: 9788564391093 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

63.  Os animais - Aprenda opostos de forma divertida com os animais da floresta. Editora PAE - Formato: 14x16 Nº de
Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

64.  
Cores e sabores - Aprenda as cores com os divertidos alimentos, que além de aprender irão estimular a criançada
a comer naturalmente. - Editora PAE Formato: 14x16 Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir
de 3 anos Gênero da obra: infantil 

65.  
A cigarra e a formiga - Através de pequenos versos as crianças aprenderão um pouco dessa fábula incrível. -
Editora PAE Formato: 14x16 Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantil 

66.  
A lebre e a tartaruga - Através de pequenos versos as crianças aprenderão um pouco dessa fábula incrível. -
Editora PAE Formato: 14x16 Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantil 

67.  
Primeiras Descobertas: Alfabeto - As crianças vão se divertir aprendendo tudo sobre o alfabeto neste belo livro
fotográfico com janelinhas para espiar em cada página. - ISBN: 9788537630686 - Ricamente ilustrado Faixa etária:
de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 26cm x 24cm Nº de Páginas:12 

68.  
Primeiras Descobertas: cores - As crianças vão se divertir aprendendo tudo sobre cores neste belo livro fotográfico
com janelinhas para espiar em cada página. - ISBN: 9788537621066 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 26cm x 24cm Nº de Páginas:12 

69.  
Primeiras Descobertas: números - As crianças vão se divertir aprendendo tudo sobre números neste belo livro
fotográfico com janelinhas para espiar em cada página. - ISBN: 9788537621066 - Ricamente ilustrado Faixa etária:
de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 26cm x 24cm Nº de Páginas:12 

70.  

365 histórias para ler e sonhar - Histórias de piratas e princesas, de animais e de crianças, lendas folclóricas e contos
clássicos... Vire as páginas para se aventurar em um mundo de imaginação e aventura, onde tudo pode
acontecer! Histórias para você se emocionar e se divertir, e ler algo novo a cada dia! - ISBN: 9788538060888 -
Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Tipo de capa: almofadada Formato: 30 cmx
22cm Nº de Páginas: 191 Editora: PAE 

71.  Abas divertidas - Pintinho ISBN: 9788581023151 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 13cm x 24 

72.  Boa noite Ursinho – livro travesseiro Formato: 26x36 - Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 6 - Isbn: 9788555502309
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 6 meses Gênero da obra: infantil 

73.  

Abas Para Levantar! Hipopótamos vivem em casas? - Todo mundo sabe que leões não gostam de alface, mas
você consegue adivinhar quem gosta? Levante a primeira aba para descobrir a resposta e a segunda aba para
encontrar uma surpresa! Este encantador livro para brincar é cheio de diversão e perfeito para compartilhar. -
ISBN: 9788537623335 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 25cm x
17cm Nº de Páginas:8 

74.  

Abas Para Levantar! Leões comem alface? - Todo mundo sabe que leões não gostam de alface, mas você
consegue adivinhar quem gosta? Levante a primeira aba para descobrir a resposta e a segunda aba para
encontrar uma surpresa! Este encantador livro para brincar é cheio de diversão e perfeito para compartilhar. -
ISBN: 9788537623342 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 25cm x
17cm Nº de Páginas:8 

75.  

Abas Para Levantar! Os sapos voam? - Todo mundo sabe que sapos não voam, mas você consegue adivinhar
quem voa? Levante a primeira aba para descobrir a resposta e a segunda aba para encontrar uma surpresa! -
ISBN: 9788537623359 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 25cm x
17cm Nº de Páginas:8 

76.  

Abas Para Levantar! As vacas miam? - Todo mundo sabe que vacas não dizem "miau", mas você consegue
adivinhar quem mia? Levante a primeira aba para descobrir a resposta e a segunda aba para encontrar uma
surpresa! - ISBN: 9788537623336 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
25cm x 17cm Nº de Páginas:8 

77.  

Um Livro de girar 4 em 1: Animais - Descubra a criatividade de seu filho(a) com este livro inovador, que ensina o
básico de uma maneira nova e divertida! Perfeito para os pequenos dedos e excelente para viajar, o disco permite
às crianças se ocuparem de uma maneira prática e descobrirem cada seção por conta própria. Este livro quatro
em um dá uma nova guinada no aprendizado! ISBN: 9788537625163 - Ricamente ilustrado  - Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil - Formato: 15cm x 15cm - Nº de Páginas:10 

78.  

Um Livro de girar 4 em 1: cores - Descubra a criatividade de seu filho(a) com este livro inovador, que ensina o
básico de uma maneira nova e divertida! Perfeito para os pequenos dedos e excelente para viajar, o disco permite
às crianças se ocuparem de uma maneira prática e descobrirem cada seção por conta própria. Este livro quatro
em um dá uma nova guinada no aprendizado! ISBN: 9788537625170 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 15cm x 15cm Nº de Páginas:10 

79.  

Um Livro de girar 4 em 1: Estações do ano - Descubra a criatividade de seu filho(a) com este livro inovador, que
ensina o básico de uma maneira nova e divertida! Perfeito para os pequenos dedos e excelente para viajar, o
disco permite às crianças se ocuparem de uma maneira prática e descobrirem cada seção por conta própria.
Este livro quatro em um dá uma nova guinada no aprendizado! ISBN: 9788537625187 - Ricamente ilustrado Faixa
etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 15cm x 15cm Nº de Páginas:10 

80.  
Um Livro de girar 4 em 1: Formas - Descubra a criatividade de seu filho(a) com este livro inovador, que ensina o
básico de uma maneira nova e divertida! Perfeito para os pequenos dedos e excelente para viajar, o disco permite
às crianças se ocuparem de uma maneira prática e descobrirem cada seção por conta própria. Este livro quatro
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em um dá uma nova guinada no aprendizado! ISBN: 9788537625194 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 15cm x 15cm Nº de Páginas:10 

81.  

Doces Histórias: Doce História de princesa - A Princesa Poli adora comer morangos mais do que qualquer outra
coisa, mas o que ela fará quando descobrir que todos os seus morangos foram roubados? Junte-se a uma deliciosa
diversão frutífera com este doce livro de adesivos aromáticos de morango e mirtilo. Esta é uma saborosa história
que as menininhas de toda parte vão estimar para sempre. - ISBN: 9788537620854 - Ricamente ilustrado Faixa etária:
de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil - Formato: 22cm x 27cm Nº de Páginas:10 

82.  
Riki & Gabi - Com a coleção Vamos Brincar, você participará de várias brincadeiras. Reconhecerá as cores e as
formas que existem em nosso dia a dia. Brinque e aprenda junto com os amigos Riki & Gabi. - ISBN: 9788537628393
- Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 14cm x 21cm 

83.  
O Porquinho Pitoco - Com este livro, os pequenos irão se divertir com as histórias dos personagens e, além disso,
montar um incrível quebra-cabeça com seis peças. - ISBN: 9788537638972 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3
a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 14cm x 21cm 

84.  

Ler e brincar – Dinos - Que dinossauro era o maior? Que dinossauro era o mais feroz? E qual era o mais esperto?
Repleto de fatos e ilustrações fantásticas, este livro oferece aos jovens fãs de dinossauros uma incrível introdução
ao empolgante mundo dos dinossauros! O livro inclui, também, um grande cenário desdobrável e modelos de
dinossauros, para que você possa até recriar a vida no período pré-histórico! - ISBN: 9788537625828 - Ricamente
ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil   - Formato: 26cm x 20cm - Capa dura com
personagens (plástico) em embalagem blister 

85.  O caminhãozinho atarefado ISBN: 9788537625828 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 26cm x 20cm - Capa dura com personagens (plástico) em embalagem blister 

86.  
Amiguinhos Barulhentos: Coelhinho – Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
amiguinho. - ISBN: 9788537610794 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

87.  
Amiguinhos Barulhentos: A porquinha – Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
amiguinho. - ISBN: 9788537610824 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

88.  
Amiguinhos Barulhentos: o pinguim - Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
amiguinho. -ISBN: 9788537610817 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

89.  
Amiguinhos Barulhentos: O hamster -Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
amiguinho. - ISBN: 9788537610800 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

90.  

Animais Bebês - Toque e Sinta: Cãezinhos - As criancinhas vão adorar explorar as páginas destes livrinhos com fotos
super coloridas enquanto sentem o pelo macio do seu animal bebê preferido e descobrem os sons que ele emite.
Divirta-se com estes maravilhosos livros para tocar e aprender! Livrinhos de fácil manuseio, perfeitos para serem
explorados e desfrutados por bebês. - ISBN: 9788537614907 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 19cm x 16cm Nº de Páginas:8 

91.  

Animais Bebês - Toque e Sinta: Pintinhos - As criancinhas vão adorar explorar as páginas destes livrinhos com fotos
super coloridas enquanto sentem o pelo macio do seu animal bebê preferido e descobrem os sons que ele emite.
Divirta-se com estes maravilhosos livros para tocar e aprender! Livrinhos de fácil manuseio, perfeitos para serem
explorados e desfrutados por bebês. - ISBN: 9788537614938 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 19cm x 16cm Nº de Páginas:8 

92.  

Animais Dedoche: Dia incrível do Hipopótamo - Abraços e beijinhos para todo mundo! Brinque com seu filho,
enquanto lê estes adoráveis livros-dedoche interativos. As crianças vão se encantar com as lindas histórias e
personagens fofinhos. - ISBN: 9788537630938 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 15cm x 25cm Nº de Páginas:8 

93.  

Animais Dedoche: Rotina de higiene do porquinho - Abraços e beijinhos para todo mundo! Brinque com seu filho,
enquanto lê estes adoráveis livros-dedoche interativos. As crianças vão se encantar com as lindas histórias e
personagens fofinhos. - ISBN: 9788537630969 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 15cm x 25cm Nº de Páginas:8 

94.  

Canções Clássicas-Toque e Sinta: Brilha estrelinha - Aconchegue-se e divirta-se muito cantando junto a clássica
canção. Repleto de ilustrações adoráveis, este maravilhoso livro é perfeito para pais e filhos compartilharem. - ISBN:
9788537629116 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x 20cm Nº
de Páginas:10 

95.  

Canções Clássicas-Toque e Sinta: Sítio de seu Lobato - Junte-se ao Seu Lobato e divirta-se muito cantando junto a
clássica canção. Repleto de ilustrações adoráveis, este maravilhoso livro é perfeito para pais e filhos
compartilharem. - ISBN: 9788537629147 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 20cm x 20cm Nº de Páginas:10 

96.  

Eu já sou grandinho! Não quero mais a chupeta! - O pai e a mãe propuseram que Laura e Davi parassem de usar
chupeta! Vocês já estão crescidos para utilizá-la! Mas as duas crianças não se convencem, e vão tentar todo tipo
de desculpas para continuarem usando a chupeta... até eles perceberem que a chupeta foi útil enquanto
cresciam, mas que agora já não precisam mais dela - ISBN: 9788537629345 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3
a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 21cm x 26cm Nº de Páginas:14 

97.  
Eu já sou grandinho! Não quero mais a fralda - O pai e a mãe propuseram que Laura e Davi parassem de usar
fralda! Vocês já estão crescidos para utilizá-la! Mas as duas crianças não se convencem, e vão tentar todo tipo
de desculpas para continuarem usando a fralda. até eles perceberem que a chupeta foi útil enquanto cresciam,
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mas que agora já não precisam mais dela - ISBN: 9788537629352 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil - Formato: 21cm x 26cm Nº de Páginas:14 

98.  

Pequenos Leitores: Diversão na Fazenda - Junte-se a Toni e Laura no pátio da fazenda e aprenda tudo sobre os
empolgantes animais que vivem lá. As crianças vão adorar ler junto com Toni e Laura, enquanto acham os pares
das palavras com as figuras e descobrem inúmeros animais amigos e divertidos. - ISBN: 9788537622537 - Ricamente
ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 19cm x 23cm Nº de Páginas:14 

99.  

Pop ups Baby: Elefantinha - A Elefantinha quer observar coisas interessantes quando vai caminhar com a manada,
mas como diz a irmã mais velha: "Os elefantes não param." Uma história encantadora e animada com figuras
FANTÁSTICAS em pop-up em cada página. - ISBN: 9788537618639 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x 26cm Nº de Páginas:16 

100.  

Pop ups Baby: Elefantinha - A mamãe diz que está na hora de tirar uma soneca, mas o Cãozinho tem outras ideias!
Junte-se ao Cãozinho numa brincadeira de esconde- esconde enquanto ele foge de sua mamãe. Uma história
encantadora e animada com figuras FANTÁSTICAS em pop-up em cada página. - ISBN: 9788537618622 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x 26cm Nº de Páginas:16 

101.  

Conte e encontre – Meninos - Com mais de 500 ilustrações e em um formato que permite explorar cada canto das
páginas, este livro vai encantar as crianças, estimular o aprendizado sobre os números e ampliar o vocabulário.
Passe momentos divertidos ao lado dos pequenos! - Formato: 28x28 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 20 -
Isbn: 978-8539413133 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

102.  

Conte e encontre – Meninas - Com mais de 500 ilustrações e em um formato que permite explorar cada canto das
páginas, este livro vai encantar as crianças, estimular o aprendizado sobre os números e ampliar o vocabulário.
Passe momentos divertidos ao lado dos pequenos! - Formato: 28x28 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 20 -
Isbn: 9788539413126 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

103.  

O que cabe no meu mundo Vol I - Mostra de maneira divertida como é importante cultivar virtudes para a boa
formação das Crianças. No final de cada história, há orientações de um psicólogo dirigidas aos pais e educadores,
para que o aprendizado das Crianças se torne ainda mais proveitoso. - Formato: 23x23 Acabamento: capa dura
- Nº de Páginas: 96 - Isbn: 9788575308943 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantil 

104.  

O que cabe no meu mundo Vol II - Mostra de maneira divertida como é importante cultivar virtudes para a boa
formação das Crianças. No final de cada história, há orientações de um psicólogo dirigidas aos pais e educadores,
para que o aprendizado das Crianças se torne ainda mais proveitoso. - Formato: 23x23 Acabamento: capa dura
Nº de Páginas: 96 - Isbn: :9788575304334 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantile 

105.  

Fábulas que ensinam – O rato do campo e o rato da cidade - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles
que já foram crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. -
I.S.B.N.: 9788555580512 - Formato: 34x40cm Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado -
Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

106.  

Fábulas que ensinam – O corvo e o cisne - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580536 - Formato: 34x40cm Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

107.  

Fábulas que ensinam – A galinha dos ovos de ouro - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já
foram crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580543 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 - Ricamente ilustrado Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

108.  

Fábulas que ensinam – A lebre e a tartaruga - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580529 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

109.  

Fábulas que ensinam – A cigarra e a formiga - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580567 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

110.  

Fábulas que ensinam – A assembleia dos ratos - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580550 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

111.  

Advinha quem sou eu – Animais selvagens e perigosos - Um fantástico livro repleto de informações e um divertido
jogo! Leia as pistas enquanto seus amigos tentam adivinhar o que você é. Quem será que conseguirá descobrir
primeiro? - Formato: 29x29 - Acabamento: capa dura – pop up Nº de Páginas: 10 - Isbn: 9788538031031 - Ricamente
ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantile 

112.  
Patinha você grasna demais - O bico do patinho está sempre se mexendo. Ele deixa todos os animais da lagoa
malucos. Sabe como fazer o patinho ficar quieto? - Formato: 29x29 - Acabamento: capa dura – fantoche Nº de
Páginas: 10 - Isbn: 9788538031031 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

113.  

O sapinho indeciso - O sapinho já está crescido. É hora de sair e encontrar um lugar para ele morar. Mas uma
garça faminta mora perto do moinho e faz muito barulho perto da estrada. Será que o sapinho vai achar um lugar
para morar Formato: 29x29 - Acabamento: capa dura – fantoche Nº de Páginas: 10 - Isbn: 9788538001423 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 
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114.  Missão resgate - ISBN: 978-8506081709 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x 26cm - Nº de Páginas:8 

115.  
A Bela adormecida: livro quebra-cabeça - Uma maravilhosa coleção que traz belas ilustrações das histórias infantis
mais conhecidas. Leia e divirta-se com os 6 quebra-cabeças. - Formato: 16,5 x 16,5 Acabamento: capa dura Nº
de Páginas: 6 - Isbn: 9788581021553 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

116.  
Os três porquinhos: livro quebra-cabeça - Uma maravilhosa coleção que traz belas ilustrações das histórias infantis
mais conhecidas. Leia e divirta-se com os 6 quebra-cabeças. - Formato: 16,5 x 16,5 Acabamento: capa dura Nº
de Páginas: 6 - Isbn: 9788581021508 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

117.  
Branca de neve: livro quebra-cabeça - Uma maravilhosa coleção que traz belas ilustrações das histórias infantis
mais conhecidas. Leia e divirta-se com os 6 quebra-cabeças. - Formato: 16,5 x 16,5 Acabamento: capa dura Nº
de Páginas: 6 - Isbn: 9788581021522 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

118.  
Pinóquio: livro quebra-cabeça - Uma maravilhosa coleção que traz belas ilustrações das histórias infantis mais
conhecidas. Leia e divirta-se com os 6 quebra-cabeças. - Formato: 16,5 x 16,5 Acabamento: capa dura Nº de
Páginas: 6 - Isbn: 9788581021546 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

119.  

Fábulas, trava-línguas e parlendas - Despertar o interesse da criança pelo aprendizado, estimular o desejo e a
paixão pelos livros, é desafio enfrentado diariamente por pais e professores. Nesse livro apresentamos uma
coletânea de fábulas, parlendas e trava-línguas que com certeza despertarão a criança para o aprendizado. -
Formato: 21x28 - Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 156 Isbn: 9788555580703 - Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

120.  Eu sou Rubble - ISBN: 9788595031777 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

121.  
Mundo dos Animais: Animais da Fazenda - Há tanta coisa acontecendo na fazenda! Divirta-se com esta fantástica
coleção, belamente ilustrada, sobre o dia a dia de simpáticos animais. - ISBN: 9788537620670 - Ricamente ilustrado
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x 27cm Nº de Páginas:10 

122.  
Mundo dos Animais: Animais da Floresta - Há tanta coisa acontecendo na fazenda! Divirta-se com esta fantástica
coleção, belamente ilustrada, sobre o dia a dia de simpáticos animais. - ISBN: 9788537620687 - Ricamente ilustrado
Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 20cm x 27cm Nº de Páginas:10 

123.  Salvando o trem ISBN: 9788595031845 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos - Gênero da obra: infantil
Formato: 23cm x 30 

124.  Eu sou Marshall ISBN: 9788595031760 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

125.  Eu sou Chase - ISBN: 9788595031753 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x24 

126.  Rico mentiroso - ISBN: 9788592858186 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 20cm x28 

127.  

O que não cabe no meu mundo – bagunça - Guardar os brinquedos depois de usá-los, saber juntar a roupa suja,
manter arrumadas as gavetas e o material da escola são mais do que tarefas simples: são atitudes importantes
que ajudam a criança a entender como o mundo funciona melhor com organização e colaboração. - ISBN:
9788575307571 - Acabamento: Brochura Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa
etária: a partir de 3 anos 

128.  

O que não cabe no meu mundo – crueldade - Às vezes sentimos raiva e nem percebemos que deixamos entrar
no nosso coração um monstrinho feio chamado Crudêncio. Então, passamos a maltratar as pessoas que nos
cercam, apenas porque não sabemos como livrar dessa raiva. - ISBN: 9788575307588 - Páginas: 16 Acabamento:
Brochura Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

129.  

O que não cabe no meu mundo – egoísmo - Este livro trata de um dos mais desagradáveis problemas do ser
humano: o egoísmo. Cada vez mais as crianças têm dificuldades para lidar com outras pelo simples fato de não
conseguirem dividir seus brinquedos, seu tempo, suas alegrias. - ISBN: 9788575308370 - Ricamente ilustrado Gênero
da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos Páginas: 16 - Acabamento: Brochura Tamanho (cm): 28x28 

130.  

O que não cabe no meu mundo – gula - Este livro vai tratar de um grave problema entre as crianças de hoje em
dia: a gula. Cada vez mais nos deparamos com notícias sobre os efeitos de uma alimentação indevida. As crianças
são expostas, diariamente, a todo tipo de alimentos pouco saudáveis. - ISBN: 9788575307595 - Páginas: 16
Acabamento: Brochura Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir
de 3 anos 

131.  

O que não cabe no meu mundo – bagunça - Guardar os brinquedos depois de usá-los, saber juntar a roupa suja,
manter arrumadas as gavetas e o material da escola são mais do que tarefas simples: são atitudes importantes
que ajudam a criança a entender como o mundo funciona melhor com organização e colaboração. - ISBN:
9788575307571 - Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos Acabamento:
Brochura Tamanho (cm): 28x28 

132.  

O que não cabe no meu mundo – crueldade - Às vezes sentimos raiva e nem percebemos que deixamos entrar
no nosso coração um monstrinho feio chamado Crudêncio. Então, passamos a maltratar as pessoas que nos
cercam, apenas porque não sabemos como livrar dessa raiva. - ISBN: 9788575307588 - Páginas: 16 Acabamento:
Brochura Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

133.  

O que não cabe no meu mundo – impaciência - Saber esperar é receita garantida para aproveitar melhor as
coisas e descobrir o gosto da surpresas. Acontece que este monstro chatão, chamado jajamonstro, contamina as
pessoas com seu "agora" insuportável. - Isbn: 9788575308325 - Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa
etária: a partir de 3 anos Páginas: 16 - Acabamento: brochura Tamanho (cm): 28x28 

134.  Que não cabe no meu mundo – inveja - Esta história ajudará as crianças a entender que cobiçar as coisas alheias
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é um sentimento ruim e que causa frustação. O monstro da inveja, com seus enormes olhos, pode levar a
comportamentos estranhos, como falar mal do colega ou quebrar o brinquedo do irmão. - ISBN: 9788575308332 -
Páginas: 16 Acabamento: Brochura Tamanho (cm): 28x28 Faixa etária: 3 a 6 Anos Ricamente ilustrado Gênero da
obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

135.  

O que não cabe no meu mundo – mentira - Ensinar o quanto é ruim mentir é a proposta deste livro. A mentira aqui
se apresenta como um monstro ardiloso. Aprender a falar a verdade é fundamental para que as crianças possam
crescer cultivando relações de confiança e entendendo que mentir apenas aumenta nossos problemas. ISBN:
9788575308349 - Páginas: 16 Acabamento: Brochura Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra:
infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

136.  

O que não cabe no meu mundo – preconceito - Julgar as pessoas pela aparência é um horrível efeito do veneno
que o bobomonstro derrama em um coração desprotegido. Não seja bobo como ele, lute contra o preconceito
e saiba fazer amigos cada vez mais. - Isbn: 9788575308356 - Páginas: 16 Ricamente ilustrado - Gênero da obra:
infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

137.  

O que não cabe no meu mundo – preguiça - Este livro abordará a preguiça como um monstro desleixado que
impede as crianças de aproveitar melhor a vida. Ele ensinará a reconhecer a preguiça e diferenciá-la do
descanso, além de dar conselhos para espantar esse monstro poderoso que sempre está rondando. - ISBN:
9788575308394 - Páginas: 16 Acabamento: Brochura Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra:
infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

138.  

O que não cabe no meu mundo – teimosia - Coisa mais chata é criança teimosa que faz da birra sua tática para
conseguir tudo! Este livro tratará da teimosia como um monstro chato e insistente que é incapaz de ouvir os outros
para tentar compreender as razões de cada um. - ISBN: 9788575308363 - Páginas: 16 Acabamento: Brochura
Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

139.  

Livro - Brincando com Letras - Propõe atividades para as crianças aprenderem brincando, tornando assim a
aprendizagem mais significativa. São atividades diversas que estimulam a prática da escrita das letras, a
descoberta das palavras e o raciocínio lógico-matemático. Identificar as vogais, procurar palavras e letras no jogo
da amarelinha, registrar números por meio de caça- palavras, atividades de formas geométricas e de noções de
quantidade e tamanho. - ISBN: 9788537608999 - Páginas: 16 Acabamento: Cartonado - Tamanho (cm): 42.00 x
24.00 cm. Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

140.  

Livro - brincando com números - Propõe atividades para as crianças aprenderem brincando, tornando assim a
aprendizagem mais significativa. São atividades diversas que estimulam a prática da escrita das letras, a
descoberta das palavras e o raciocínio lógico-matemático. Identificar as vogais, procurar palavras e letras no jogo
da amarelinha, registrar números por meio de caça- palavras, atividades de formas geométricas e de noções de
quantidade e tamanho. - Isbn: 9788537609002 - Páginas: 16 Acabamento: cartonado - Tamanho (cm): 42.00 x 24.00
cm. Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

141.  

Ian precisa lavar as mãos - col. Aprendendo hábitos de hygiene - A coleção "aprendendo hábitos de higiene é
composta por quatro livros que irão auxiliar as crianças no aprendizado da higiene pessoal. Livro ricamente
ilustrado. - Isbn: 9788575308585 - Páginas: 16 Acabamento: cartonado Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado
Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

142.  

Clarissa precisa escovar os dentes - col. Aprendendo hábitos de higiene A coleção "aprendendo hábitos de
higiene é composta por quatro livros que irão auxiliar as crianças no aprendizado da higiene pessoal. Livro
ricamente ilustrado. - Isbn: 9788575308578 - Páginas: 16 Acabamento: cartonado Tamanho (cm): 28x28 Ricamente
ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

143.  

O que não cabe no meu mundo – preguiça - Este livro abordará a preguiça como um monstro desleixado que
impede as crianças de aproveitar melhor a vida. Ele ensinará a reconhecer a preguiça e diferenciá-la do
descanso, além de dar conselhos para espantar esse monstro poderoso que sempre está rondando. - Isbn:
9788575308394 - Páginas: 16 Acabamento: brochura Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra:
infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

144.  

O que não cabe no meu mundo – teimosia - Coisa mais chata é criança teimosa que faz da birra sua tática para
conseguir tudo! Este livro tratará da teimosia como um monstro chato e insistente que é incapaz de ouvir os outros
para tentar compreender as razões de cada um. - ISBN: 9788575308363 - Páginas: 16 Acabamento: Brochura
Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

145.  

Bichodário - O que começa com a letra A? Uma aranha assanhada! E com a letra R? A raposa e o rinoceronte,
rindo do rabo do rato. É assim que Telma Guimarães cria o 'Bichodário', uma fauna colorida e super divertida com
ilustrações de diversos animais, da Aranha a Zebra! - ISBN: 8576353458 - Nº de Páginas:  32 Autor: Telma Guimarães
Editora: Lafonte Júnior 

146.  

Renatinho não quer se cuidar - col. Aprendendo hábitos de hygiene - A coleção "aprendendo hábitos de higiene
é composta por quatro livros que irão auxiliar as crianças no aprendizado da higiene pessoal. Livro ricamente
ilustrado. - Isbn: 9788575308592 - Páginas: 16 Acabamento: cartonado Tamanho (cm): 28x28 Ricamente ilustrado
Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

147.  

Pedrinho não gosta de tomar banho - col. Aprendendo hábitos de higiene A coleção "aprendendo hábitos de
higiene é composta por quatro livros que irão auxiliar as crianças no aprendizado da higiene pessoal. Livro
ricamente ilustrado. - Isbn: 9788575308561 - páginas: 16 Acabamento: cartonado Tamanho (cm): 28x28 Ricamente
ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

148.  João e Maria - Sonoro ISBN: 9788538051008 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 20cm x24 

149.  Dinossauros - ISBN: 9788555580741 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 20cm x24 
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150.  A panda Bondoza ISBN: 9788543223940 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil -
Formato: 22cm x 15 

151.  O polvo sortudo - ISBN: 9788543223926 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 22cm x 15 

152.  
Contos de fadas musicados - branca de neve - Neste livro sonoro, os pequenos leitores poderão ler a história de
branca de neve, e conferir as ilustrações. - Isbn: 8537613665 - Páginas: 12 Acabamento: cartonado Tamanho (cm):
24x22 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

153.  
Contos de fadas musicados – a pequena sereia - Neste livro sonoro, os pequenos leitores poderão ler a história de
branca de neve, e conferir as ilustrações. - Isbn: 8537613665 - Páginas: 12 Acabamento: cartonado Tamanho (cm):
24x22 Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

154.  

Venha e brinque comigo! - um livro toque o som - Você consegue ouvir os sons que vêm da barulhenta floresta? 
Leia cada página e se encante com as ilustrações coloridas e divertidas. Aperte o botão correspondente para
ouvir o som dos animais. - Isbn: 9788537611418 - Páginas: 12 Acabamento: cartonado Tamanho (cm): 24x22
Ricamente ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

155.  

A floresta é barulhenta - um livro toque o som - Você consegue ouvir os sons que vêm da barulhenta floresta? -
Leia cada página e se encante com as ilustrações coloridas e divertidas. Aperte o botão correspondente para
ouvir o som dos animais. - Isbn: 9788537611388 - páginas: 12 acabamento: pop-up tamanho (cm): 24x22 Ricamente
ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

156.  

Pop-up contando uma fábula: o rato da cidade e o rato do campo Consagradas fábulas, que fornecem
importantes instruções de vida, favorecendo o poder de discernimento da criança e despertando-lhe coragem
para trilhar seu caminho no mundo. As singelas fábulas, povoadas por "bichos que falam", 
exercem uma influência psicologicamente positiva no emocional infantil. Ao se divertir, a criança aprende,
enriquecendo, assim, seu mundo interior. - Isbn: 9788537614020 - páginas:5 acabamento: pop-up tamanho (cm):
24x22 Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

157.  

Pop-up contando uma fábula: o lobo e a ovelha - Consagradas fábulas, que fornecem importantes instruções de
vida, favorecendo o poder de discernimento da criança e despertando-lhe coragem para trilhar seu caminho no
mundo. As singelas fábulas, povoadas por "bichos que falam", exercem uma influência psicologicamente positiva
no emocional infantil. Ao se divertir, a criança aprende, enriquecendo, assim, seu mundo interior. - Isbn:
9788537614020 - Páginas:5 Acabamento: pop-up Tamanho (cm): 24x22 

158.  

Luzes cintilantes! Asas mágicas da fada faísca - Quando a fada faísca é persuadida por uma estranha misteriosa
a contar uma mentira, as coisas começam a mudar na terra das fadas. Será faísca capaz de trazer de volta a boa
magia para seu lar encantado ou isso desaparecerá para sempre? Venha e junte-se a esta aventura na terra das
fadas e traga a fada faísca à vida com fantásticas luzes mágicas! - Isbn: 9788537614020 - Páginas:28 -
Acabamento: luzes especiais Tamanho (cm): 24x29 Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a
partir de 3 anos 

159.  

Luzes cintilantes! O vestido mágico - A madrasta malvada da princesa cintilante, rainha Morgana, lançou um
feitiço sobre o palácio real e ele está se desfazendo em ruínas. Todos estão infelizes e a princesa acha que tudo
está perdido, até que ela encontra um vestido encantado que tem o poder de tornar os desejos realidade.
Descubra o que acontece à princesa cintilante nesta empolgante aventura de princesa. - Isbn: 9788537619193 -
Páginas:28 - Acabamento: luzes especiais Tamanho (cm): 24x29 Ricamente ilustrado - Gênero da obra: infantil -
Faixa etária: a partir de 3 anos 

160.  

Conte outra vez - clássicos: o gato de botas - Esta coleção reúne seis belíssimas histórias clássicas para divertir e
encantar, ao mesmo tempo em que incentiva a leitura, a atenção e o desenvolvimento da linguagem oral. Leia
cada página, aprecie as ilustrações coloridas e divertidas, depois aperte os botões e ouça lindas histórias. - Isbn:
9788537620267 - Páginas:12 - Acabamento: cartonado e sonoro Tamanho (cm): 26x29 Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

161.  

Conte outra vez - clássicos: cinderela - Esta coleção reúne seis belíssimas histórias clássicas para divertir e encantar,
ao mesmo tempo em que incentiva a leitura, a atenção e o desenvolvimento da linguagem oral. Leia cada
página, aprecie as ilustrações coloridas e divertidas, depois aperte os botões e ouça lindas histórias. - Isbn:
9788537620250 - Páginas:12 - acabamento: cartonado e sonoro Tamanho (cm): 26x29 Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

162.  

Conte outra vez - clássicos: pinóquio - Esta coleção reúne seis belíssimas histórias clássicas para divertir e encantar,
ao mesmo tempo em que incentiva a leitura, a atenção e o desenvolvimento da linguagem oral. Leia cada
página, aprecie as ilustrações coloridas e divertidas, depois aperte os botões e ouça lindas histórias. - Isbn:
9788537620281 - Páginas:12 - acabamento: cartonado e sonoro Tamanho (cm): 26x29 Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

163.  

Conte outra vez - clássicos: a bela adormecida - Esta coleção reúne seis belíssimas histórias clássicas para divertir
e encantar, ao mesmo tempo em que incentiva a leitura, a atenção e o desenvolvimento da linguagem oral. Leia
cada página, aprecie as ilustrações coloridas e divertidas, depois aperte os botões e ouça lindas histórias. - Isbn:
9788537620236 - Páginas:12 - Acabamento: cartonado e sonoro Tamanho (cm): 26x29 Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

164.  

Conte outra vez - clássicos: Peter pan -Esta coleção reúne seis belíssimas histórias clássicas para divertir e encantar,
ao mesmo tempo em que incentiva a leitura, a atenção e o desenvolvimento da linguagem oral. Leia cada
página, aprecie as ilustrações coloridas e divertidas, depois aperte os botões e ouça lindas histórias. - Isbn:
9788537620274 - Páginas:12 - Acabamento: cartonado e sonoro Tamanho (cm): 26x29 Ricamente ilustrado -
Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

165.  Conte outra vez - clássicos: branca de neve - Esta coleção reúne seis belíssimas histórias clássicas para divertir e
encantar, ao mesmo tempo em que incentiva a leitura, a atenção e o desenvolvimento da linguagem oral. Leia
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cada página, aprecie as ilustrações coloridas e divertidas, depois aperte os botões e ouça lindas histórias. - Isbn:
9788537620243 - Páginas:12 - acabamento: cartonado e sonoro tamanho (cm): 26x29 - Ricamente ilustrado Gênero
da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

166.  A ovelhinha tímida ISBN: 9788543223919 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 22cm x 15 

167.  Aladin - ISBN: 978855546195 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
22cm x 28 

168.  Grandes descobertas com Lucas Neto – corpo humano ISBN: 978855546061 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 22cm x 24 

169.  Grandes descobertas com Lucas Neto - Animais ISBN: 978855546047 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 22cm x 24 

170.  Grandes descobertas com Lucas Neto - Dinossauros ISBN: 978855546054 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a
6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 22cm x 24 

171.  Frozen – Febre congelante ISBN: 9788594720320 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 21cm x 29 

172.  Coleção ler e recontar - Clássicos ISBN: 9788594720390 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Formato: 21cm x 29 

173.  Clássicos em quebra cabeças – João e o pé de feijão ISBN: 9788537641859 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 21cm x 26 

174.  Clássicos em quebra cabeças – Branca de neve ISBN: 9788537641835 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 21cm x 26 

175.  Clássicos em quebra cabeças – Os três porquinhos ISBN: 9788537641880 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a
6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 21cm x 26 

176.  Clássicos em quebra cabeças – O mágico de Oz ISBN: 9788537641866 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 21cm x 26 

177.  Clássicos em quebra cabeças – O patinho feio ISBN: 9788537641873 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 21cm x 26 

178.  Clássicos em quebra cabeças – Chapeuzinho vermelho ISBN: 9788537641842 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de
3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 21cm x 26 

179.  Diversão na floresta ISBN: 9788538085232 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x 26 

180.  Festa dos filhotes ISBN: 9788538082675 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 21cm x 26 

181.  Assembleia dos ratos - sonoro ISBN: 9788581022642 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Formato: 13cm x 16 

182.  Livro quebra cabeça – Os três porquinhos ISBN: 97885381020983 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil Formato: 36cm x 66 

183.  
Abas e Aventuras! Hora do Banho do Macaco Isbn: 9788537619773 - Formato: 18,5x18,5 cm Páginas: 10 - Faixa
Etária: De 3 a 5 anos - Acabamento: Cartonado com abas e capa com hot stamping e touch in feel - Ricamente
ilustrado Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

184.  
Abas e Aventuras! Hora de dormir Ursinho Isbn: 9788537619780 - Formato: 18,5x18,5 cm Páginas: 10 - Faixa Etária:
De 3 a 5 anos - Acabamento: Cartonado com abas e capa com hot stamping e touch in feel - Ricamente ilustrado
- Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

185.  
365 histórias para ler e sonhar Isbn: 9788538060888 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Tipo de capa: almofadada Formato: 30 cm x 22cm Nº de páginas: 191 Autor: Ana Paula Aragão Editora:
PAE 

186.  
Contos de fadas musicados - branca de neve - Neste livro sonoro, os pequenos leitores poderão ler a história de
branca de neve, e conferir as ilustrações. - Editora: Todolivro Isbn: 8537613665 - Páginas: 12 - Tradução: ruth
marschalek Acabamento: pop-up Tamanho (cm): 24x22 

187.  
Contos de fadas musicados – A pequena sereia - Neste livro sonoro, os pequenos leitores poderão ler a história de
Branca de Neve, e conferir as ilustrações. - Editora: Todolivro Tradução: Ruth Marschalek ISBN: 8537613665 - Páginas:
12 Acabamento: pop-up Tamanho (cm): 24x22 

188.  

Venha e Brinque Comigo! - Um Livro Toque o Som - Você consegue  ouvir  os  sons  que  vêm  da  barulhenta
floresta?  Leia cada página e se encante com as ilustrações coloridas e divertidas. Aperte o botão correspondente
para ouvir o som dos animais. - ISBN: 9788537611418 - Tradução: Ruth Marschalek Páginas: 12 - Acabamento: pop-
up Tamanho (cm): 24x22 

189.  

A floresta é barulhenta - Um Livro Toque o Som - Você consegue  ouvir  os  sons  que  vêm  da  barulhenta  floresta?
Leia cada página e se encante com as ilustrações coloridas e divertidas. Aperte o botão correspondente para
ouvir o som dos animais. - ISBN: 9788537611388 - Tradução: Ruth Marschalek Editora: Todolivro - Páginas: 12
Acabamento: pop-up Tamanho (cm): 24x22 

190.  
Meu livro de travesseiro: ovelha Malu - Travesseiros em formato de animais com pequenas histórias sobre cada
animal. - Isbn: 978-85-7530-623-9 - Formato: 36x29 - Acabamento:2 layers de tecido, 4x4 cores Ricamente ilustrado
- Gênero da obra: infantil - Faixa etária: a partir de 3 anos 

191.  

Meu Primeiro Livro Quebra-cabeças - Galinha Pintadinha: Borboletinha Você sabe onde encaixar as peças do
quebra-cabeça? Monte os quebra- cabeças seguindo as imagens de guia. Depois, cante para dar vida aos
personagens! - ISBN: 9788506070031 - Páginas: 12 - Editora: Melhoramentos Autor: Fernando Gomes Acabamento:
cartonado Tamanho (cm): 26x26 
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192.  

Meu Primeiro Livro Quebra-cabeças – Cocoricó - Você sabe onde encaixar as peças do quebra-cabeça? Monte
os quebra- cabeças seguindo as imagens de guia. Depois, cante para dar vida aos personagens! - ISBN:
9788506070529 - Páginas: 12 - Editora: Melhoramentos Autor: Fernando Gomes Acabamento: cartonado Tamanho
(cm): 26x26 

193.  

Aprenda Bons Modos! Compartilhar - Venha se divertir com ilustrações primorosas e aprender lições de vida
preciosas com estes amiguinhos da floresta! As crianças vão se identificar com estas histórias incríveis que
apresentam situações parecidas com as que vivem em seu dia a dia. - Isbn: 9788537615928 - Formato: 12x13 cm  -
Páginas: 18 - Faixa Etária: De 3 a 5 anos - Acabamento: Cartonado com capa almofadada e laminação brilho 

194.  

Aprenda Bons Modos! Ser paciente - Venha se divertir com ilustrações primorosas e aprender lições de vida
preciosas com estes amiguinhos da floresta! As crianças vão se identificar com estas histórias incríveis que
apresentam situações parecidas com as que vivem em seu dia a dia. - Isbn: 9788537615904 - Formato: 12x13 cm  -
Páginas: 18 - Faixa Etária: De 3 a 5 anos - Acabamento: Cartonado com capa almofadada e laminação brilho 

195.  
Cinco Sentidos, Os: AUDIÇÃO - Eu posso ouvir! - É por meio dos cinco sentidos que nós podemos ver, ouvir, falar,
sentir e experimentar o mundo ao nosso redor. Tudo isso em conexão com o nosso corpo. - Isbn: 9788537617953 -
Formato: 20x20 cm Lançamento:0 Páginas:10 - Faixa Etária:De 3 a 5 anos Acabamento:Cartonado 

196.  Cores - ISBN: 9788538081500 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
13cm x 16 

197.  Escreve e apaga – sonoro - Formas ISBN: 9788581022895 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 13cm x 26 

198.  Olhinhos divertidos ISBN: 9788581022840 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 13cm x 24 

199.  Pinóquio - sonoro ISBN: 9788581022543 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 13cm x 24 

200.  Conhecendo os sons - Pintinho ISBN: 9788581021959 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Formato: 13cm x 24 

201.  O leão e a raposa ISBN: 9788581022635 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Formato: 13cm x 24 

202.  O Patinho feio - Sonoro ISBN: 9788538051022 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantil Formato: 13cm x 24 

203.  
Animais animados - na fazenda - As crianças irão adorar conhecer estes simpáticos bichinhos de estimação que
se movem ao virar de cada página! - Isbn: 9788541003278 - Páginas: 13 - Autor: Oakley Graham Editora: vale das
letras Acabamento: cartonado Tamanho (cm): 22x24 

204.  

Os selvagens primatas - Explore o mundo dos primatas, desde o maior até o mais selvagem, através de belas
ilustrações e importantes informações. Inclui fatos interessantes, comportamentos estranhos e esquisitos, habitats e
todas as coisas que você gostaria de saber sobre os selvagens primatas! - Isbn13:9788541001267 Isbn10:8541001261
número de páginas: 8 

205.  
A grande aventura dos ursinhos - Os ursinhos e os macaquinhos estão prestes a viver grandes aventuras. Título
original: - Isbn: 9788539407590 - idioma: português Encadernação: capa dura Formato: 27 x 29 - páginas: 10 Editora:
girasol - Autor: brenda apsley 

206.  
A grande aventura dos macaquinhos - Os ursinhos e os macaquinhos estão prestes a viver grandes aventuras. Título
original: - Isbn: 9788539407590 - Idioma: português Encadernação: capa dura Formato: 27 x 29 - Páginas: 10 Editora:
girasol - Autor: Brenda Apsley 

207.  
Como eu me sinto...Quando estou zangado - A educação sobre como identificar e lidar com nossas emoções
(especialmente as desagradáveis e assustadoras) é tão importante como outros aprendizados. - Isbn:
9788573986624 - Formato: 20x27 cm Páginas:32 - Faixa Etária: De 3 a 5 anos Acabamento: Capa dura almofadada

208.  Cinderela- Sonoro ISBN: 9788581022505 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

209.  Livro quebra cabeças - Estegossauro ISBN: 97885380551500 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil 

210.  Ouça e aprenda - Números ISBN: 9788581022925 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra:
infantile 

211.  Bichinhos de estimação Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas
- Tamanho: 18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1521-6 

212.  Na fazenda Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho:
18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1571-7 

213.  Animais da fazenda Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1520-5 

214.  Em movimento Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 18 x 18 cm - ISBN: 978-85-394-1570-0 

215.  
Como eu me sinto...Quando estou triste - A educação sobre como identificar e lidar com nossas emoções
(especialmente as desagradáveis e assustadoras) é tão importante como outros aprendizados. - Isbn:
9788573986617 - Formato:20x27 cm Páginas:32 - Faixa Etária: De 3 a 5 anos Acabamento: Capa dura almofadada

216.  Conte uma História ISBN: 9788539413638 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil
Material: Cartonado - Tipo de capa: encadernado Formato: 21cmx 28cm 

217.  Dez Monstros em cima da cama ISBN: 9788539413072 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da
obra: infantil Material: Cartonado - Tipo de capa: encadernado Formato: 20cmx 17cm 

218.  Maletinha de livros do elefantinho I.S.B.N.: 9788506069868 - Formato: 15x25cm. Acabamento: Cartonado Nº de
Páginas: 4 livros Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 
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219.  Turma do pintinho amarelinho I.S.B.N.: 9788506070604 - Formato: 23x28cm. Acabamento: cartonado Nº de Páginas:
4 livros Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

220.  
Quando me importo com os outros - A educação sobre como identificar e lidar com nossas emoções
(especialmente as desagradáveis e assustadoras) é tão importante como outros aprendizados. - Isbn:
9788573986631 - Formato: 20x27 cm Páginas: 32 - a Etária: De 3 a 5 anos Acabamento: Capa dura almofadada 

221.  Eu vou ser Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho: 19
x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1360-7 

222.  É o comilão Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho:
19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1358-4 

223.  Mora aqui Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho: 19
x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1361-4 

224.  Está escondido Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho:
19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1359-1 

225.  Bichos da floresta Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1334-8 

226.  Eu vou ser Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho: 19
x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1503-8 

227.  Quem sou eu? Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho:
19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1502-1 

228.  Quem sou eu? Animais Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 19 x 19 cm - ISBN: 978-85-394-1504-5 

229.  Bebês da selva Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas - Tamanho:
20 x 21 cm - ISBN: 978-85-394-1510-6 

230.  Bebês da Fazenda Ricamente ilustrado - Faixa etária: a parir de 3 anos Gênero da obra: infantil - 10 páginas -
Tamanho: 20 x 21 cm - ISBN: 978-85-394-1511-3 

231.  Eu e a minha mamãe-melhores amigos I.S.B.N.: 9788595031425 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

232.  Eu e a minha mamãe – felizes juntos I.S.B.N.: 9788595031401 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

233.  Eu e a minha mamãe- nos divertimos I.S.B.N.: 9788595031432 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

234.  Amigos pets - I.S.B.N.: 9788595201590 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

235.  Amigos da selva - I.S.B.N.: 9788595201781 - Formato: 13x18 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

236.  Grandes aventuras - I.S.B.N.: 9788595031647 - Formato: 30x30 - 4 livros Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos – Gênero da obra: infantile 

237.  Bilha brilha estrelinha – livro travesseiro I.S.B.N.: 9788555502316 - Formato: 28x42 Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

238.  Rino e Popote - I.S.B.N.: 9788542401806 - Formato: 28x21 Acabamento : Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

239.  Formas divertidas – livro de pano I.S.B.N.: 9788581022581 - Formato: triangulo Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

240.  Formas divertidas – livro de pano I.S.B.N.: 9788581022604 - Formato: quadrado Acabamento : Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

241.  Cachorrinho – livro de pano I.S.B.N.: 9788581023274 - Formato: triangulo Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

242.  Pintinho – livro de pano I.S.B.N.: 9788581023243 - Formato: triangulo Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos – Gênero da obra: infantile 

243.  Pinóquio– livro quebra-cabeças I.S.B.N.: 9788581020938 - Formato: 32x32 Acabamento : Encadernado Ricamente
ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

244.  

Fábulas que ensinam – O rato do campo e o rato da cidade - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles
que já foram crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. -
I.S.B.N.: 9788555580512 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado -
Faixa etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

245.  

Fábulas que ensinam – O corvo e o cisne - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580536 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

246.  

Fábulas que ensinam – A galinha dos ovos de ouro - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já
foram crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580543 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

247.  

Fábulas que ensinam – A lebre e a tartaruga - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580529 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 
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248.  

Fábulas que ensinam – A cigarra e a formiga - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580567 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

249.  

Fábulas que ensinam – A assembleia dos ratos - As Fábulas são muito conhecidas por todos aqueles que já foram
crianças um dia. Histórias divertidas que ensinam lições que as crianças levarão para a vida toda. - I.S.B.N.:
9788555580550 - Formato: 34x40cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 30 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir - Gênero da obra: infanto-juvenil 

250.  

Livro travesseiro pintinho amarelinho - Divirta-se com esta grande novidade da turma da Galinha Pintadinha! Um
livro em forma de forma , com lindas cantigas, que o acompanhará dia e noite em todos os lugares! - I.S.B.N.:
9788506006351 - Formato: 30x39cm. Acabamento: Encadernado Nº de Páginas: 8 Ricamente ilustrado - Faixa
etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

251.  

O que cabe no meu mundo Vol I - Mostra de maneira divertida como é importante cultivar virtudes para a boa
formação das Crianças. No final de cada história, há orientações de um psicólogo dirigidas aos pais e educadores,
para que o aprendizado das Crianças se torne ainda mais proveitoso. - Formato: 23x23 Acabamento: capa dura
- Nº de Páginas: 96 - Isbn: 9788575308943 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantil 

252.  

O que cabe no meu mundo Vol II - Mostra de maneira divertida como é importante cultivar virtudes para a boa
formação das Crianças. No final de cada história, há orientações de um psicólogo dirigidas aos pais e educadores,
para que o aprendizado das Crianças se torne ainda mais proveitoso. - Formato: 23x23 Acabamento: capa dura
- Nº de Páginas: 96 - Isbn: :9788575304334 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra:
infantil 

253.  
Chapeuzinho vermelho - Nada de parar no caminho! A garotinha encontra um lobo astuto nesta miniaventura em
pop-up cheia de surpresa! - Formato: 16x12 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 16 - Isbn: : 9788539415199 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

254.  
A bela adormecida - Uma fada foi esquecida. A princesa cai em um sono profundo nesta miniaventura em pop-
up cheia de surpresa! - Formato: 16x12 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 16 - Isbn: 9788539415182 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

255.  

Carrossel de contos – Chapeuzinho vermelho - Você nunca leu a encantadora história da Chapeuzinho Vermelho
de maneira tão divertida! Abra o livro todo em 360º e amarre as fitinhas. Depois é só curtir as lindas ilustrações e as
incríveis cenas que saltam da página. - Formato: 16x25 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 12 - Isbn:
9788539412860 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantile 

256.  

Princesas para ler e ouvir - As quatro histórias encontradas aqui vêm acompanhadas de um CD com belas
narrações que tornam o momento da leitura ainda mais agradável. Para ser usado na escola ou em casa com
toda a família. - Formato: 23x23 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 12 - Isbn: 9788539404414 - Ricamente
ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

257.  

Coleção Billying – Os lacinhos de Bilú - Acaba de chegar ao mercado editorial seis livros da coleção "Bullying não
é brincadeira", da autora Silmara Rascalha Casadei e publicado pela Just Editora. Indicados para crianças de 5 a
8 anos, os livros abordam temas que podem desencadear o bullying - assunto em destaque em toda a mídia que
evidencia os abusos físicos e morais entre as crianças e mesmo na relação entre elas e os adultos. - Formato: 32x32
Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 19 - Isbn: 9788564861046 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3
anos Gênero da obra: infantil 

258.  

Coleção Billying – A Teca ficou sozinha - Acaba de chegar ao mercado editorial seis livros da coleção "Bullying
não é brincadeira", da autora Silmara Rascalha Casadei e publicado pela Just Editora. Indicados para crianças
de 5 a 8 anos, os livros abordam temas que podem desencadear o bullying - assunto em destaque em toda a
mídia que evidencia os abusos físicos e morais entre as crianças e mesmo na relação entre elas e os adultos. 
Formato: 32x32 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 19 - Isbn: 9788564861060 - Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

259.  

Mini Larousse do corpo humano - Embarque numa viagem por dentro e por fora do corpo humano e entenda
como ele funciona, quais são as diferenças entre meninos e meninas e como os bebês nascem. Com este livro,
você fica sabendo ainda qual é o trabalho dos ossos e dos músculos, como respiramos e as doenças da infância
- além de todos os detalhes interessantes como o maior músculo, o menor osso e muitas outras informações. -
Formato: 19,5x18 cm Acabamento: brochura Nº de Páginas: 35 Isbn: 9788589030519 - Ricamente ilustrado - Faixa
etária: a partir de 6 anos 

260.  

ABC dos sentimentos - O ABC é capaz de fazer a palavra ganhar vida e o pensamento, forma. Aqui de “A” a “Z”,
com muito sentimento, um alfabeto carinhoso e cheio de respeito, onde tudo é possível! Vá em frente, pense, viva
e, sobretudo, leia e escreva! - Formato: 22x31 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 26 - Isbn: 9788564391093 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

261.  

Nian – Larousse junior - Esta é uma lenda muito, muito antiga e que conta a história do monstro Nian - palavra que
em chinês também significa ano - e ele deve ser afugentado quando aparece faminto na pequena vila chinesa. 
Formato: 21x28 Acabamento: brochura Nº de Páginas: 28 Isbn: 9788576353812 - Ricamente ilustrado - Faixa etária:
a partir de 6 anos Gênero da obra: infanto-juvenil 

262.  

Advinha quem sou eu – heróis e vilões - Um fantástico livro repleto de informações e um divertido jogo! Leia as
pistas enquanto seus amigos tentam adivinhar o que você é. Quem será que conseguirá descobrir primeiro? -
Formato: 29x29 - Acabamento: capa dura – pop up Nº de Páginas: 10 - Isbn: 9788538031024 - Ricamente ilustrado
- Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

263.  Advinha quem sou eu – Animais selvagens e perigosos - Um fantástico livro repleto de informações e um divertido
jogo! Leia as pistas enquanto seus amigos tentam adivinhar o que você é. Quem será que conseguirá descobrir
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primeiro? - Formato: 29x29 - Acabamento: capa dura – pop up Nº de Páginas: 10 - Isbn: 9788538031031 - Ricamente
ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

264.  
ABC das Palavras ISBN: 9788598558837 - Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos - Gênero da obra:
Alfabetização Material: Cartonado - Tipo de capa: encadernado Formato: 42x28 - Editora: PAE - Autor: Geovana
Muniz 

265.  

365 histórias para ler e sonhar - Histórias de piratas e princesas, de animais e de crianças, lendas folclóricas e contos
clássicos... Vire as páginas para se aventurar em um mundo de imaginação e aventura, onde tudo pode
acontecer! Histórias para você se emocionar e se divertir, e ler algo novo a cada dia! - ISBN: 9788538060888 -
Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Tipo de capa: almofadada - Formato: 30 cm
x 22cm Nº de Páginas: 191 

266.  

365 histórias para ler e sonhar - Histórias de piratas e princesas, de animais e de crianças, lendas folclóricas e contos
clássicos... Vire as páginas para se aventurar em um mundo de imaginação e aventura, onde tudo pode
acontecer! Histórias para você se emocionar e se divertir, e ler algo novo a cada dia! - ISBN: 9788538060888 -
Ricamente ilustrado Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Tipo de capa: almofadada Formato: 30 cmx
22cm Nº de Páginas: 191 Editora: PAE 

267.  

ABC dos sentimentos - O ABC é capaz de fazer a palavra ganhar vida e o pensamento, forma. Aqui de “A” a “Z”,
com muito sentimento, um alfabeto carinhoso e cheio de respeito, onde tudo é possível! Vá em frente, pense, viva
e, sobretudo, leia e escreva! - Formato: 22x31 Acabamento: capa dura Nº de Páginas: 26 - Isbn: 9788564391093 -
Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

268.  Livro travesseiro pintinho amarelinho I.S.B.N.: 9788506006351 - Formato: 30x39cm. Acabamento: Encadernado Nº
de Páginas: 8 Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

269.  
Os animais – livro de banho - Aprenda opostos de forma divertida com os animais da floresta. Editora PAE - Formato:
14x16 Acabamento: plástico macio Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero
da obra: infantil 

270.  
Cores e sabores – livro de banho - Aprenda as cores com os divertidos alimentos, que além de aprender irão
estimular a criançada a comer naturalmente. - Editora PAE Formato: 14x16 - - Acabamento: plástico macio Nº de
Páginas: 8 - Ricamente ilustrado - Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

271.  
A cigarra e a formiga– livro de banho - Através de pequenos versos as crianças aprenderão um pouco dessa
fábula incrível. - Editora PAE Formato: 14x16 - Acabamento: plástico macio Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado 
Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

272.  
A lebre e a tartaruga – livro de banho - Através de pequenos versos as crianças aprenderão um pouco dessa
fábula incrível. - Editora PAE Formato: 14x16 - Acabamento: plástico macio Nº de Páginas: 8 - Ricamente ilustrado
- Faixa etária: a partir de 3 anos Gênero da obra: infantil 

273.  
Primeiras Descobertas: Alfabeto - As crianças vão se divertir aprendendo tudo sobre o alfabeto neste belo livro
fotográfico com janelinhas para espiar em cada página. - ISBN: 9788537630686 - Ricamente ilustrado Faixa etária:
de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 26cm x 24cm Nº de Páginas:12 

274.  
Primeiras Descobertas: cores - As crianças vão se divertir aprendendo tudo sobre cores neste belo livro fotográfico
com janelinhas para espiar em cada página. - ISBN: 9788537621066 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6
anos Gênero da obra: infantil Formato: 26cm x 24cm Nº de Páginas:12 

275.  
Primeiras Descobertas: números - As crianças vão se divertir aprendendo tudo sobre números neste belo livro
fotográfico com janelinhas para espiar em cada página. - ISBN: 9788537621066 - Ricamente ilustrado Faixa etária:
de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 26cm x 24cm Nº de Páginas:12 

276.  

Aventuras Fantásticas! Guto vai a lua - Decole com um curioso ratinho, em sua jornada espacial, pelo espaço
sideral, para descobrir a verdade sobre um antigo mistério. Será que a lua é feita realmente de queijo? Descubra
com este conto de fadas encantador. - ISBN: 9788537623749 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos
Gênero da obra: infantil Formato: 25cm x 17cm Nº de Páginas:8 

277.  

Aventuras Fantásticas! Marcelo encontra a montanha - Passeie com o macaco que adora doçuras, enquanto ele,
finalmente, responde a pergunta que fez a vida inteira. O que há no alto da Montanha de Doces? Descubra com
este livro de histórias encantador. - ISBN: 9788537623763 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero
da obra: infantil Formato: 25cm x 17cm Nº de Páginas:8 

278.  

Aventuras Fantásticas! Caio constrói uma surpresa - Junte-se ao diligente castorzinho enquanto ele executa seu
trabalho e então constrói uma grande surpresa. O que será? Descubra com este livro de histórias encantador. -
ISBN: 9788537623756 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 25cm x
17cm Nº de Páginas:8 

279.  
Abas e Texturas: Fazendo Novos Amigos - Utilize estes coloridos livros com abas e animais de texturas suaves, para
compartilhar o mundo da leitura com a criança que você ama. - ISBN: 9788537613009 - Ricamente ilustrado Faixa
etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 19cm x 15cm Nº de Páginas:10 

280.  
Abas e Texturas: Está na hora de brincar - Utilize estes coloridos livros com abas e animais de texturas suaves, para
compartilhar o mundo da leitura com a criança que você ama. - ISBN: 9788537613996 - Ricamente ilustrado Faixa
etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 19cm x 15cm Nº de Páginas:10 

281.  
Abas e Texturas: quando eu crescer - Utilize estes coloridos livros com abas e animais de texturas suaves, para
compartilhar o mundo da leitura com a criança que você ama. - ISBN: 9788537613016 - Ricamente ilustrado Faixa
etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 19cm x 15cm Nº de Páginas:10 

282.  
Abas e Texturas: você é minha mamãe? - Utilize estes coloridos livros com abas e animais de texturas suaves, para
compartilhar o mundo da leitura com a criança que você ama. - ISBN: 9788537613023 - Ricamente ilustrado Faixa
etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato: 19cm x 15cm Nº de Páginas:10 

283.  Amiguinhos Barulhentos: Coelhinho – Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
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amiguinho. - ISBN: 9788537610794 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

284.  
Amiguinhos Barulhentos: A porquinha - Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
amiguinho. - ISBN: 9788537610824 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

285.  
Amiguinhos Barulhentos: o pinguim – Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
amiguinho. - ISBN: 9788537610817 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

286.  
Amiguinhos Barulhentos: O hamster - Uma pequena história com uma mensagem importante e um barulhento
amiguinho. - ISBN: 9788537610800 - Ricamente ilustrado Faixa etária: de 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil Formato:
14cm x 14cm Nº de Páginas:18 

287.  Branca de neve– livro quebra-cabeças I.S.B.N.: 9788581020952 - Formato: 32x32 Acabamento: Encadernado
Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil 

288.  Chapeuzinho vermelho– livro quebra-cabeças I.S.B.N.: 9788581020969 - Formato: 32x32 Acabamento:
Encadernado Ricamente ilustrado - Faixa etária: 3 a 6 anos Gênero da obra: infantil. 2 Exemplares 

 
ITEM 11 
PROJETO PEDAGÓGICO - ABC DA ALFABETIZAÇÃO LÚDICA – ACOMPANHA LIVRO DISPLAY 
GIGANTE, DOMINÓS DE ALFABETIZAÇÃO E JOGO MONTA- PALAVRAS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

1.  
Atende alunos da educação infantil em processo de alfabetização, composto por: 1 livro pedagógico formato
38x48cm, 1 CD com 130 atividades prontas para impressão, 12 unidades do Super Dominó Alfabetizando e 1 kit de
Blocos Caça Palavras com 30 peças. 

 
COLEÇÃO APROVA MAIS BRASIL – PAE EDITORA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
Kit para o aluno: 
-Formado de 1 (um) livro consumível impresso para Língua Portuguesa e 1 (um) livro 
consumível impresso para Matemática, para cada ano escolar. 

 
Kit para o professor: 
-Formado de 1 (um) livro impresso para Língua Portuguesa e 1 (um) livro para Matemática, 
para cada ano escolar.   
Material didático do Professor 
Os guias do professor apresentam a reprodução total livro do aluno e, para cada lição 
ou avaliação simulada propostas ao estudante, orientações pedagógicas; além da 
explicitação das habilidades da BNCC 
 
Conteúdo digital: acesso ao conteúdo digital através do portal educacional, conteúdo 
de estudos e exercícios de para testes. 

1.  

APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO - O livro de Língua Portuguesa do 2º Ano enfatiza o 
trabalho com práticas de fluência e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas às que são 
avaliadas nos exames da Etapa SAEB de alfabetização e habilidades da BNCC. 
Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 98 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

2.  

APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 2º ANO - Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 96 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores. 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
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dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

3.  

APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO - O livro de Língua Portuguesa do 3º Ano enfatiza o 
trabalho com práticas de fluência e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas às que são 
avaliadas nos exames da Etapa SAEB de alfabetização e habilidades da BNCC. 
Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 98 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores. 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

4.  

APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 3º ANO - Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 96 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores. 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

5.  

APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO - O livro de Língua Portuguesa do 2º Ano enfatiza o 
trabalho com práticas de fluência e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas às que são 
avaliadas nos exames da Etapa SAEB de alfabetização e habilidades da BNCC. 
Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 98 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores. 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades 

6.  

APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 4º ANO - Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 96 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores. 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 

7.  

APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO - O livro de Língua Portuguesa do 2º Ano enfatiza o 
trabalho com práticas de fluência e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas às que são 
avaliadas nos exames da Etapa SAEB de alfabetização e habilidades da BNCC. 
Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 98 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores. 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades.  

8.  

APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 5º ANO - Ficha Técnica: 
Livro consumível 
Número de páginas: 96 (noventa e seis) páginas 
Miolo: impresso em papel Offset com aproximadamente 90g/m2. 
Formato 20,5cm x 27,5cm em 4 cores. 
Conteúdo programático:  
Exercícios focados dentro dos descritores da matriz da Etapa SAEB e das habilidades propostas pela nova 
BNCC(Base Nacional Comum Curricular). Os conteúdos abordados preveem tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
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3. JUSTIFICATIVA 
Por meio da literatura, o aluno pode trabalhar sua individualidade e compreender melhor 
seus sentimentos, além de entender seu espaço na sociedade, formar opiniões críticas e 
refletir sobre a realidade do mundo e sociedade. 
Um dos principais objetivos da literatura é dispor ao leitor experiências únicas com o texto 
literário.  
Em outras palavras: para crianças e adolescentes, é um convite à liberdade de expressão, 
isto é, os alunos podem expressar seus sentimentos, aprender e refletir sobre suas próprias 
emoções, o que é superimportante para o desenvolvimento infantil e juvenil. 
Por isso é tão importante que sua escola trabalhe o texto literário no Ensino Infantil. Quando 
inserido desde cedo na vida de uma pessoa, ela passa a criar gosto pela leitura. Com essa 
atividade presente no dia a dia da criança, há como trabalhar processos pedagógicos por 
meio de recursos lúdicos, como a contação de histórias.  
De maneira bem simplificada, o letramento literário é um conjunto de práticas que 
envolvem a interação entre leitor e texto literário.  
O ambiente da sala de aula é um dos principais lugares para se trabalhar com isso. Por esse 
motivo, ela deve ser um local em que os educadores direcionam seus alunos a se 
interessarem por leitura, desde o Ensino Infantil até o Novo Ensino Médio. 
Ainda, o objetivo principal desse letramento é a construção dos significados em relação ao 
texto literário lido tanto dentro quanto fora da sala de aula.  
É a partir do desenvolvimento do hábito de leitura que as crianças e os jovens praticam 
interpretação de texto, escrita e ampliação do vocabulário.  
Além de, claro, ser um meio de desenvolver habilidades socioemocionais. É o hábito de 
leitura que faz com que as crianças e os jovens: 
 Ampliem a sua imaginação 
 Trabalhem com a criatividade 
 Aprendam a interpretar o mundo 
Além disso, algo que também ajuda no desenvolvimento de emoções e valores é a 
capacidade da literatura de construir uma ponte entre o que é realidade e o mundo da 
fantasia. Isso permite uma identificação do aluno com a história e com os personagens 
envolvidos. 
Também para a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER tem criado 
inúmeros mecanismos para a ampliação da cultura do povo lagoense, viabilizando projetos 
e instrumentos que agreguem valor e ações para que a BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO 
DE ASSIS seja e esteja sempre eficiente, funcional de renovada em seu acervo, 
proporcionando aos cidadãos, oportunidade de leitura, pesquisa e entretenimento através 
das obras literárias. Contudo, muitos livros foram se perdendo com a ação do tempo e 
outros danificados por ações externas como chuva, mofos e até mesmo pelo uso contínuo 
dos leitores. Daí muitos esforços foram realizados para que esta situação se convertesse e o 
povo de Lagoa Formosa pudesse frequentar e utilizar a biblioteca de forma abrangente e 
democrática. 
Este termo de referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 
trata a Lei nº 10.520/2002, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da 
modalidade Pregão.  
A contratação tem por objetivo, respeitar a isonomia entre os licitantes, selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento municipal, 
garantindo a boa qualidade dos materiais e de empresas comprometidas com o 
desenvolvimento.  
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O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o mais adequado para a aquisição de produtos e 
materiais, tendo em vista que o Município solicitará os itens na medida em que forem 
necessários. Outra vantagem nessa aquisição de materiais é a economia de recursos por 
parte da contratante, considerando que a Administração não precisa gastar com o 
estoque de materiais. A hipótese legal para a utilização do registro de preços é o: Art. 3º da lei 
7892/2013 – IV – quando pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela administração 
Estas, pois, são as razões e os fundamentos que justificam a adoção do sistema de registro 
de preços, sob pena de contrariedade ao princípio da supremacia do interesse público. 
 
4. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
4.1. A solicitação do(s) item(ns) será feita pelos responsáveis da secretaria/setor, 
parceladamente, através da Autorização de Compras/Serviços – ACS, acompanhada ou 
não, por ofício devidamente assinado. Toda entrega deverá ser feita somente mediante 
solicitação da Contratante, sob pena de devolução da mercadoria entregue. Os itens 
deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Autorização 
de Compras/Serviços, de segunda à sexta-feira, no período das 7h00min às 11h00min e das 
12h00min às 16h00min. 
4.2. Não será aceita a entrega parcelado/provisória dos itens, que acarretará a não 
aceitação dos mesmos. 
4.3. O objeto licitado deverá possuir todas as características mínimas descritas nas 
especificações. Serão aceitos produtos com características superiores, desde que atendam 
a todos os requisitos mínimos exigidos nas especificações constantes neste termo de 
referência, do presente edital. 
4.4. O licitante vencedor ficará obrigado a trocar as suas expensas, no prazo máximo de 
24(vinte e quatro) horas da notificação, o produto, que vier a ser recusado sendo que o ato 
de recebimento não importará sua aceitação. Sem ônus para o Município, e 
independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis 
4.5. A (s) mercadoria(s) fornecida(s) estará sujeita à verificação, pela unidade 
requisitante, da compatibilidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos, no 
que se refere à quantidade, qualidade e prazo de validade. 
4.6. Os exemplares deverão ser novos, não apresentar sinais de ter sido utilizado ou lido, 
apresentar a sobrecapa e o plástico de proteção original intacto em suas embalagens 
originais, não apresentar qualquer marca, manchas, rasgos, arranhões, cores destoantes do 
restante da publicação em sua capa e páginas internas. 
4.7. A CONTRATA deverá encaminhar sempre a última edição publicada das obras. 
4.8. A CONTRATADA especificará em cada nota fiscal a descrição detalhada do item, 
incluindo nome do autor, título da obra, editora, edição e nº do ISBN, o número do item no 
pedido a que se refere. 
4.9. O produto/item deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua 
portuguesa, sobre características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, 
composição, preço, prazo de validade, origem e outros, devendo obedecer também às 
regulamentações do INMETRO/ABNT e demais órgãos reguladores que possam gerir os itens 
constantes neste instrumento. 
4.10. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá se responsabilizar pela entrega dos 
exemplares dos  kit e livros de acordo com a titulação, autor e quantidades solicitadas pela 
secretaria demandante. 
4.11. A Contratada se responsabilizará por quaisquer despesas decorrentes da 
embalagem, deslocamento, transporte, entrega e descarga dos itens/produtos. 
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4.12. A empresa deverá cumprir o cronograma de entrega, não podendo sofrer atraso, 
podendo sofrer penalidades em caso do descumprimento. 
4.13. Observação: Os endereços de entrega serão informados pela secretaria solicitante 
e poderão sofrer alterações de acordo com conveniência da Prefeitura Municipal de Lagoa 
Formosa.  
 
5. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.  
5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis.  
5.4. A fiscalização da ata e o gerenciamento da ata de registro de preço ficará por 
conta da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa.  
 
6. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  
6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva 
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade; 
6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) 
6.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
6.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  
6.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
6.7. Indicar preposto para representá-la durante a vigência do processo;  
6.8. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a 
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. São obrigações da Contratante:  
7.1.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo;  
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas nos produtos fornecidos, para que seja substituído.  
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
7.1.6. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. AOS LICITANTES 
Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o 
caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Lagoa 
Formosa, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 
multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 
da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

i. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa; 

ii. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
iii. não mantiver a proposta; 
iv. falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 
v. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da 
primeira colocada. 
8.2. À CONTRATADA 
Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades 
previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no 
respectivo instrumento licitatório. 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos 
legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
i. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia 
de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 
ii. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
com a possível rescisão contratual; 
iii. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA, em face 
da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir 
o percentual da multa a ser aplicada. 
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iv. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA. Se os valores dos 
pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 
v. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

vi. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento 
de cláusulas contratuais; e 

vii. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 
As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 
maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 
 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO  
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do processo 
licitatório; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do processo licitatório. 
 
11. DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria 
e nota fiscal conforme especificações constantes neste termo de referência. 
11.2. Não será efetuado qualquer pagamento à DETENTORA DA ATA enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, inclusive a apresentação do demonstrativo da entrega dos produtos. 
11.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados 
11.4. Somente serão efetuados os pagamentos, às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela 
empresa participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão 
de contrato ou instrumento equivalente. 
11.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o número do CNPJ indicado pela 
empresa em sua proposta de preços e documentos apresentados para habilitação, 
conforme exigidos em edital. 
 
12. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO  
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 
a apresentação das propostas. 
12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 
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liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer  
12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo.  
12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor.  
12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo.  
12.7. Os preços serão reajustados anualmente de acordo com o índice IPCA, conforme 
dispõe o § 8º, do art. 65 da Lei 8.666/93.  
12.8. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e 
processado em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Cabe a CONTRATADA apresentar 
documentos (originais ou autenticados em cartório) que justifiquem e comprovem o pedido 
de reequilíbrio. 
I - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 
CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na 
proporção da alteração que houver nos preços do serviço, precedido da demonstração 
do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, 
contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha 
de preço e compatibilidade com os valores de mercado.  
II - O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução 
dos custos.  
III - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso.  
IV - Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso do reequilíbrio 
econômico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial 
de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
Não haverá exigência de garantia contratual para o fornecimento, uma vez que não se 
trata de licitação de grande vulto. 
 
15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
O critério de julgamento será o de menor preço unitário por item, desde que observadas às 
especificações e demais condições estabelecidas neste termo e posteriormente no Edital 
e seus anexos.  
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real). 
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16. CONDIÇÕES GERAIS 
a) O Município de Lagoa Formosa, MG, reserva para si o direito de não aceitar ou 
receber qualquer prestação de serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas, podendo rescindir a contratação nos 
termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções 
previstas. 
b) A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre o Município de Lagoa Formosa e os agentes, prepostos empregados 
ou demais pessoas da Contrata, sendo ela a única responsável por todas as obrigações e 
encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou 
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, 
de caráter securitário ou qualquer outra. 
c) Qualquer tolerância por parte do Município de Lagoa Formosa, no que tange ao 
cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese 
alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em 
pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município exigir o seu cumprimento 
a qualquer tempo. 
d) A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, ao Município de Lagoa Formosa, seus servidores ou terceiros, 
produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em 
executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser 
compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
e) Sempre que houver reajuste de valores efetuado por convenção coletiva 
devidamente comprovado nos autos poderá haver o reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato mediante termo de aditamento. 
 
17. DO “CARONA”  
17.1. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Carona). 
17.2. Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 
ao órgão gerenciador, para que este autorize sua utilização e indique o prestador de 
serviço e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
17.3. Caberá ao prestador de serviço registrado nesta Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, de acordo com os quantitativos registrados com os respectivos limites para 
contratação, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
17.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 
a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 
Ultrapassado este prazo sem formalização da contratação, o órgão não participante 
deverá buscar nova autorização do órgão gerenciador. 
17.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de 
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registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 
 
18. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As dotações orçamentárias para custear as despesas decorrentes com as aquisições do 
objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária:  
• FICHA: 159 - FONTE: 1 
       FICHA: 191 – FONTE 100 
 
19. DA VALIDADE 
O(s) contrato(s) decorrentes do objeto dessa licitação deverá(ao) ter(em) vigência de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado, obedecendo à legislação vigente. 

20.  DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES 
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

 

Lagoa Formosa, 11 de novembro de 2022. 

 
 

 
_________________________________________ 

Kátia Braga Machado 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

_________________________________________ 
Gustavo José da Rosa 

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2022 
 
 
Razão Social do Licitante: 
CNPJ:            Insc. Estadual: 
Endereço: 
Cidade:            Estado: 
Telefone:            e-mail: 
 
 
INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário): 
Banco:      Agência:      Conta: 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome: 
Identidade:            Órgão expedidor: 
Estado Civil:            Nacionalidade: 
CPF:             e-mail: 

ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO ME/EPP 
CÓD ITEM DESCRIÇÃO UNID QUAN 

TIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO (R$) 

VALOR TOTAL 
MÉDIO (R$) 

40210 35.  
KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - BIBLIOTECA MÓVEL PILARES 
DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL PILARES DA 
EDUCAÇÃO: APRENDER, SER, FAZER, CONVIVER – LIVROS 

UND 3   
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ARMAZENADOS EM UM MÓVEL VOLANTE EM MDF, COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 DE ALTURA, 0,75 DE 
LARGURA, 0,45 DE PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR 180 
LIVROS VARIADOS, MAIS 15 FANTOCHES E 10 FANTASIAS. 

40211 36.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - BRINQUEDOTECA -
CONTENDO: BAÚ DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS 
QUE ENSINAM A BRINCAR E CONFECCIONAR 
BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS, FANTOCA COM 150 
BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND INFANTIL, PULA-
PULA CAVALINHO EM BORRACHA, ACOMPANHA TAPETE 
EM EVA ALFABETO, JOGOS DE MONTAR, DADOS 
PEDAGÓGICO, BIG CONSTRUTOR, 2 PUFES E ARAMADO 
EDUCATIVO. 

UND 4   

40212 37.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - ESPAÇO CULTURAL 
ITINERANTE - ACOMPANHA 2040 LIVROS VARIADOS, 
TENDA PANTOGRÁFICA DE 18MTS², KIT DE BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS, MESAS E CADEIRAS, CONTÂINERES DE 
MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. 

UND 1   

40213 38.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - PORTAL DO SABER - 
ACERVO DE 820 LIVROS VARIADOS DA LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL, ATENDENDO INCLUSIVE ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS; TENDA INFLÁVEL 4X4 COLORIDA 
EM FORMATO DE ARCO; 1 PLAYGROUND; KIT DE 20 
JOGOS EDUCATIVOS; 2 BAÚS PARA ACONDICIONAR O 
ACERVO LITERÁRIO; TAPETE AMARELINHA EM VINIL; 2 
CONJUNTOS DE MESA COM 4 CADEIRAS – INFANTIL; 1 
CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS – ADULTO; 4 
PUFF´S; 1 GANGORRA JACARÉ. 

UND 1   

40214 39.  
KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - CANTINHO DA LEITURA - 
ACOMPANHA 90 LIVROS 
DOS MAIORES ESCRITORES DE TODOS OS TEMPOS MAIS 

UND 6   
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ESTANTE PERSONALIZADA FABRICADA EM MDF 

40215 40.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - GIBITECA - ACERVO 
COMPOSTO POR 150 GIBIS COM OS PRINCIPAIS 
PERSONAGENS DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, LEITURA 
AGRADÁVEL PARA TODOS OS ALUNOS. ACOMPANHA 
ESTANTE CONFECCIONADO EM MADEIRA PRENSADA 
(MDF) E MADEIRA MACIÇA, IMPRESSO EM SILK-SCREEN. 
MEDIDAS: ALTURA:1,10MLARGURA: 0,55M. ATENDE O 
ENSINO FUNDAMENTAL I E II. 

UND 16   

40216 41.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - INCLUSOTECA - ACERVO 
COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS 
ALUNOS, IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA, COM 
SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, LIVROS COM 
TEXTURAS E ENCAIXES, LIVROS TÉCNICOS QUE GARANTEM 
SUPORTE ESPECÍFICO PARA PROFESSORES, 
PSICOPEDAGOGOS E O EDUCADORES QUE TRABALHAM 
DIRETO COM OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 
JOGOS PEDAGÓGICOS QUE VALORIZAM OS ASPECTOS 
LÚDICOS, A CRIATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS DE LÓGICA E PENSAMENTO, ADAPTADOS 
PARA ATENDER ALUNOS INCLUÍDOS, JOGOS COM 
TEXTURAS, EM BRAILE E LIBRAS. ACOMPANHA MÓVEL EM 
MADEIRA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 DE 
ALTURA, 0,75 DE LARGURA, 0,35 DE PROFUNDIDADE PARA 
GUARDAR TODO O MATERIAL DO ACERVO. 

UND 2   

37256 42.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - LER E SONHAR - 
ACOMPANHA 120 LIVROS VARIADOS, BAÚ DECORADO 
PRODUZIDO EM MDF, CAMINHAS EMPILHÁVEIS COM 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E LEITO EM PVC COM 
TRATAMENTO ANTI- FUNGO, ANTI-BACTERICIDA, ANTI-UV, 
CENÁRIOS DE HISTÓRIAS E PUFF´S INFLÁVEIS. 

UND 2   

40217 43.  KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - JOGANDO E APRENDENDO UND 10   
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- ACERVO DE JOGOS PEDAGÓGICOS QUE ESTIMULAM A 
APRENDIZAGEM NA ÁREA MOTORA, MATEMÁTICA E 
ALFABETIZAÇÃO. COMPOSTO POR 16 JOGOS EM 
MADEIRAS MDF, MAIS ACERVO DE 8 LIVROS TÉCNICO-
PEDAGÓGICO QUE ORIENTAM O USO DE JOGOS NA 
APRENDIZAGEM. ATENDE ENSINO FUNDAMENTAL I. 

40219 44.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - ESTIMULANDO - 
COMPOSTO POR 250 LIVROS, 1 PAINEL 
NEUROPEDAGÓGICO PSICOMOTOR, 1 MESA INFANTIL, 4 
CADEIRAS INFANTIS, 1 BAÚ DE MADEIRA, 1 DOMINÓ 
GIGANTE, 10 FANTOCHES, 1 CENTRO DE LEITURA, 12 
LIVROS TÉCNICOS, 10 FANTASIAS, 1 MÓVEL EM MDF, 1 
CENTOPEIA DAS CORES, 1 
KIT AMIGUINHOS DE MONTAR, 1 KIT DE JOGOS PLÁSTICOS 
COM 700 PEÇAS 1 TAPETE SENSORIAL. 

UND 1   

40220 45.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - ABC DA ALFABETIZAÇÃO 
LÚDICA – ACOMPANHA LIVRO DISPLAY GIGANTE, 
DOMINÓS DE ALFABETIZAÇÃO E JOGO MONTA- 
PALAVRAS 

UND 6   

40221 46.  

PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL - 
ATENDE ALUNOS DE 2 E 3 ANOS – AUTORA GEOVANA 
MUNIZ DOS SANTOS – ISBN 978.85.5558.097-0 – 
ACOMPANHA 2 LIVROS PARADIDÁTICOS: CORES E 
SABORES; OS ANIMAIS. A CADA 20 LIVROS DO ALUNO, 
ACOMPANHA 1 LIVRO DO PROFESSOR. 

UND 122   

40222 47.  

PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 2 – EDUCAÇÃO INFANTIL - 
ATENDE ALUNOS DE 3 E 4 ANOS – AUTORA GEOVANA 
MUNIZ DOS SANTOS – ISBN 978.85.5558.098-7 – 
ACOMPANHA 2 LIVROS PARADIDÁTICOS: A LEBRE E A 
TARTARUGA; A CIGARRA E A FORMIGA. A CADA 20 
LIVROS DO ALUNO, ACOMPANHA 1 LIVRO DO 
PROFESSOR. 

UND 149   
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40223 48.  

PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 3 – EDUCAÇÃO INFANTIL - 
ATENDE ALUNOS DE 4 E 5 ANOS – AUTORA GEOVANA 
MUNIZ DOS SANTOS – ISBN 978.85.5558.099-4 – 
ACOMPANHA 2 LIVROS PARADIDÁTICOS: LENGA LENGAS 
E PARLENDAS; ENROLA E DESENROLA. A CADA 20 LIVROS 
DO ALUNO, ACOMPANHA 1 LIVRO DO PROFESSOR. 

UND 215   

37258 49.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO UND 218   
37259 50.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 2º ANO UND 218   
37260 51.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO UND 192   
37261 52.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 3º ANO UND 192   
37262 53.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO UND 207   
37263 54.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 4º ANO UND 207   
37264 55.  APROVA MAIS BRASIL – LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO UND 202   
37265 56.  APROVA MAIS BRASIL – MATEMÁTICA - 5º ANO UND 202   

40224 57.  A ASSEMBLÉIA DOS RATOS ISBN: 9788555580550 AUTORA: 
GEOVANA MUNIZ. UND 30   

40225 58.  A CIGARRA E A FORMIGA ISBN: 9788555580567 AUTORA: 
GEOVANA MUNIZ. UND 30   

40226 59.  A GALINHA DOS OVOS DE OURO ISBN: 9788555580543 
AUTORA: GEOVANA MUNIZ. UND 30   

40227 60.  A LEBRE E A TARTARUGA ISBN: 9788555580529 AUTORA: 
GEOVANA MUNIZ. UND 30   

40228 61.  O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE ISBN: 
9788555580512 AUTORA: GEOVANA MUNIZ. UND 30   

VALOR TOTAL MÉDIO R$  
 
ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO AMPLA (NÃO É RESTRITA A ME-EPP) 

CÓD ITEM DESCRIÇÃO UNID QUAN 
TIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO (R$) 

VALOR TOTAL 
MÉDIO (R$) 
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40252 62.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - BIBLIOTECA MÓVEL PILARES 
DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL PILARES DA 
EDUCAÇÃO: APRENDER, SER, FAZER, CONVIVER – LIVROS 
ARMAZENADOS EM UM MÓVEL VOLANTE EM MDF, COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 DE ALTURA, 0,75 DE 
LARGURA, 0,45 DE PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR 180 
LIVROS VARIADOS, MAIS 15 FANTOCHES E 10 FANTASIAS. 

UND 12   

40253 63.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - BRINQUEDOTECA -
CONTENDO: BAÚ DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS 
QUE ENSINAM A BRINCAR E CONFECCIONAR 
BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS, FANTOCA COM 150 
BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO, PLAYGROUND INFANTIL, PULA-
PULA CAVALINHO EM BORRACHA, ACOMPANHA TAPETE 
EM EVA ALFABETO, JOGOS DE MONTAR, DADOS 
PEDAGÓGICO, BIG CONSTRUTOR, 2 PUFES E ARAMADO 
EDUCATIVO. 

UND 18   

40254 64.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - ESPAÇO CULTURAL 
ITINERANTE - ACOMPANHA 2040 LIVROS VARIADOS, 
TENDA PANTOGRÁFICA DE 18MTS², KIT DE BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS, MESAS E CADEIRAS, CONTÂINERES DE 
MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. 

UND 13   

40255 65.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - PORTAL DO SABER - 
ACERVO DE 820 LIVROS VARIADOS DA LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL, ATENDENDO INCLUSIVE ALUNOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS; TENDA INFLÁVEL 4X4 COLORIDA 
EM FORMATO DE ARCO; 1 PLAYGROUND; KIT DE 20 
JOGOS EDUCATIVOS; 2 BAÚS PARA ACONDICIONAR O 
ACERVO LITERÁRIO; TAPETE AMARELINHA EM VINIL; 2 
CONJUNTOS DE MESA COM 4 CADEIRAS – INFANTIL; 1 
CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS – ADULTO; 4 
PUFF´S; 1 GANGORRA JACARÉ. 

UND 08   

40256 66.  KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - INCLUSOTECA - ACERVO UND 11   



Município de 
Lagoa Formosa 

Secretaria Municipal de 

Administração 
 

82 

 

COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS 
ALUNOS, IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA, COM 
SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, LIVROS COM 
TEXTURAS E ENCAIXES, LIVROS TÉCNICOS QUE GARANTEM 
SUPORTE ESPECÍFICO PARA PROFESSORES, 
PSICOPEDAGOGOS E O EDUCADORES QUE TRABALHAM 
DIRETO COM OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 
JOGOS PEDAGÓGICOS QUE VALORIZAM OS ASPECTOS 
LÚDICOS, A CRIATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS DE LÓGICA E PENSAMENTO, ADAPTADOS 
PARA ATENDER ALUNOS INCLUÍDOS, JOGOS COM 
TEXTURAS, EM BRAILE E LIBRAS. ACOMPANHA MÓVEL EM 
MADEIRA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 DE 
ALTURA, 0,75 DE LARGURA, 0,35 DE PROFUNDIDADE PARA 
GUARDAR TODO O MATERIAL DO ACERVO. 

40257 67.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - LER E SONHAR - 
ACOMPANHA 120 LIVROS VARIADOS, BAÚ DECORADO 
PRODUZIDO EM MDF, CAMINHAS EMPILHÁVEIS COM 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E LEITO EM PVC COM 
TRATAMENTO ANTI- FUNGO, ANTI-BACTERICIDA, ANTI-UV, 
CENÁRIOS DE HISTÓRIAS E PUFF´S INFLÁVEIS. 

UND 10   

40258 68.  

KIT - PROJETO PEDAGÓGICO - ESTIMULANDO - 
COMPOSTO POR 250 LIVROS, 1 PAINEL 
NEUROPEDAGÓGICO PSICOMOTOR, 1 MESA INFANTIL, 4 
CADEIRAS INFANTIS, 1 BAÚ DE MADEIRA, 1 DOMINÓ 
GIGANTE, 10 FANTOCHES, 1 CENTRO DE LEITURA, 12 
LIVROS TÉCNICOS, 10 FANTASIAS, 1 MÓVEL EM MDF, 1 
CENTOPEIA DAS CORES, 1 
KIT AMIGUINHOS DE MONTAR, 1 KIT DE JOGOS PLÁSTICOS 
COM 700 PEÇAS 1 TAPETE SENSORIAL. 

UND 06   

VALOR TOTAL MÉDIO R$  
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Validade da Proposta       /       / 

(no mínimo em 60 dias) 
Observações: 
 Somente serão aceitas propostas com no máximo 02 (duas) casas decimais, sob pena de desclassificação; 
 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de 
pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e 
integralmente. 
 Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação (Conforme art.9 da lei 8.666/93) e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 
8.666/93. 
 
 
 
Data:     /      /   

 
Assinatura: 

Carimbo Padronizado 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
(CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2022 

 
A empresa_____________________________, devidamente inscrita, no CNPJ sob o 
nº_____________________, com sede______________, nº_____, Bairro____________, na cidade de 
_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.____________________, 
portador do CPF nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 
(Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz. 
 
 
 
_________________, ____, de__________, de 2022. 

 
 
 

_____________________________ 
Representante legal 

CPF 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADAS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2022 

 
 
Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: 
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ___________________________, 
está enquadrada como________________________________ (Microempresa, EPP, 
Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer 
impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006. E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando 
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.  
 
 
 
_________________, ____, de__________, de 2022. 
 

 
 
 

_____________________________ 
Representante legal 

CPF 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO  
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2022 

 
 
A empresa........................................................................................, CNPJ 
nº........................................, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os 
requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 095/2022.  
 
 
 
_________________, ____, de__________, de 2022. 
 
 
 

 
_____________________________ 

Representante legal 
CPF 
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ANEXO VI -  MINUTA DE ATA Nº .......... 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2022 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
LAGOA FORMOSA E A EMPRESA/LICITANTE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

(PODERÁ SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ao interesse público) 

 

O MUNICIPIO DE Lagoa Formosa, inscrito no CNPJ n.º 18.602.078/0001-41, com sede na 
Praça Dona Filomena, 02, Centro, Lagoa Formosa/MG, a seguir denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. Edson Machado de Andrade, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica nº 095/2022, para 
REGISTRO DE PREÇO, processo licitatório n.º 175/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) 
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal 
n.º 10.520/02, Lei Estadual nº 14.167 de 10-01-02, Decretos Municipais nº 451 de 01/10/2019 
(Pregão), Lei Complementar Federal nº 123/06 e Portaria nº 4.320 de 04/09/2019 e demais 
disposições legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais REGISTRO DE 
PREÇOS PARA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, especificado no Termo de Referência, Anexo I do 
edital de Pregão Eletrônico nº 095/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA  SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Item do TR 

 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

X 

Especificação Marca 

(se 
exigida 

no edital) 

Modelo 

(se exigido 
no edital) 

Unidade Quantidade Valor 
Un 

Prazo 
garantia ou 

validade 
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CLÁUSULA  TERCEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Neste processo não será admitido o “carona”. 

CLÁUSULA  QUARTA - VALIDADE DA ATA  

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de assinatura 
da Ata, não podendo ser prorrogada. 

CLÁUSULA  QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 
à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 
 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 
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O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho 
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

 por razão de interesse público; ou 
 a pedido do fornecedor.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em 
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no 
qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

No caso de registro de preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos 
itens nas seguintes hipóteses. 

 contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos no certame; ou 

 contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase 
de lances. 

 

CLÁUSULA  OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

CLÁUSULA  NONA - FORO 

É eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.  

 

Lagoa Formosa, MG, ....... de ..................... de .............… 

 

 

 

 Edson Machado de Andrade 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

DETENTORA DA ATA 

 

Testemunhas:   

 

..................................................................        .............................................................. 


