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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011
ÓRTESE E PRÓTESE DE ORTOPEDIA
ASSUNTO:
Audiência Pública para levantamento de subsídios para processo licitatório, para definição de
especificações técnicas de Órtese e Prótese de Ortopedia, com a finalidade de atendimento
aos Hospitais Universitários Federais – HUF’s vinculados a Instituições Federais de Ensino
Superior – IFES.
DATA:
Dia 15 de setembro de 2011, no horário de 08:30 às 17:30 horas, conforme Aviso de
Audiência Pública nº 10/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
LOCAL:
Auditório do Edifício Sede do Ministério da Educação, Térreo, Esplanada dos Ministérios,
Bloco L, Brasília-DF – CEP: 70047-900.
OBJETIVO:
Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de aquisições públicas e
levantar subsídios para o processo de licitação para fornecimento de materiais de Órtese e
Prótese de Ortopedia, com a finalidade de atendimento aos Hospitais Universitários Federais
– HUF’s, vinculados a Instituições Federais de Ensino Superior – IFES.
COMPOSIÇÃO DA MESA:
• Presidente da Mesa: Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque – Diretor de Administração –
FNDE;
• Celso Fernando Ribeiro de Araújo – Coordenador dos Hospitais Universitários – MEC;
• Representantes dos laboratórios LAFON e SBOT.

PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
O início da Audiência Pública nº 10/2011 se deu com esclarecimentos sobre o tema a ser
discutido, os objetivos do evento, a composição da mesa e também a apresentação dos
participantes.
O senhor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, presidente da mesa, abriu a sessão pública
agradecendo a presença de todos, em seguida fez um breve histórico do modelo de compras
nacionais exemplificando, em números expressivos, as aquisições realizadas para a educação
brasileira. Após, destaca os objetivos das audiências públicas; quais sejam as de sanar
possíveis inquietações do mercado e oferecer mais segurança aos agentes públicos nas
contratações.
Como integrante da mesa e Coordenador dos HUs, senhor Celso Fernando, expôs sobre a
política do Ministério da Educação voltada para a melhoria dos Hospitais Universitários e os
ganhos para o Estado nesse modelo de compra centralizada que, visam atender os Hospitais
Universitários. E ainda, a importância das parcerias com entidades como: (Laboratórios
credenciados, INMETRO etc.) que auxiliam no controle de qualidade dos produtos adquiridos,
no suporte oferecido durante todo o processo com o objetivo principal de ganho aos usuários
finais.
Na seqüência foi explanado cada item do termo de referência, sendo esclarecidas as dúvidas
do setor privado e dos representantes do Estado que ali estavam. Exauridas todas as
questões os trabalhos foram concluídos.
O senhor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, informou que os slides apresentados na
audiência, bem como o vídeo da audiência estariam disponibilizados no endereço
www.fnde.gov.br, ressaltou que o FNDE aguardará as contribuições a serem encaminhadas
para o e-mail: diarc@fnde.gov.br, para, após, iniciar os trabalhos de análise e conclusão das
especificações que farão parte do edital do pregão.
O senhor Celso Fernando fechou a audiência agradecendo a participação de todos e a

Audiência deu-se por encerrada às 17h30min.
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