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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
SBS QUADRA 2 – BLOCO F – EDIFÍCIO FNDE – 1º ANDAR - CEP 70.070-929
TEL: (61) 2022-5230/5277

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2014
Ar Condicionado e Ventilador
Data: 15/10/2014
Local: Auditório do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE,
SBS Quadra 02 – Bloco F – Edifício FNDE – 1º Subsolo – Brasília/DF.

Objetivo: Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de
aquisições públicas e levantar subsídios para o aprimoramento das
especificações técnicas, visando reequipar/modernizar as escolas de educação
básica, das redes públicas nos municípios, nos estados e no Distrito Federal
com aparelhos de ar condicionado e ventiladores de parede. Esta ata conterá
os principais pontos da audiência pública. A lista de presença dos participantes,
a apresentação sobre o Registro de Preços Nacional e a apresentação técnica
das especificações preliminares estará disponível no Portal de Compras do
FNDE
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais/audienciaspublicas/audiencia-publicas-2014/item/975-audiencia-publica-n-13-2014-arcondicionado-e-ventilador e no Processo Administrativo nº 23034.008473/201477 do FNDE para consulta dos interessados.
Desenvolvimento: A audiência foi presidida pela Diretora de Administração,
Leilane Mendes Barradas, que após se apresentar, agradeceu a presença de
todos, enfatizando a importância da realização da audiência pública pela
oportunidade de esclarecer todo o processo licitatório realizado pelo FNDE,
aprimorando, assim, as especificações técnicas dos produtos objeto da
audiência. Apresentou sobre os procedimentos adotados no Registro de
Preços Nacional, discorrendo sobre a finalidade de cada processo (Demanda,
1ª Proposta de Especificação Padronizada, Estudo de Mercado, Audiência
Pública, Pregão Eletrônico, Utilização pelos Municípios, Estados, Instituições
Federais e Distrito Federal, e por fim, o Controle de Qualidade), conforme
apresentação disponibilizada no Portal de Compras do FNDE. Enalteceu que
os participantes do Registro de Preços Nacional são o órgão gerenciador que é
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, responsável pela
analise dos pedidos de aquisição, encaminhamento ao fornecedor e
autorização para aquisição, bem como demais procedimentos relacionados ao
gerenciamento da Ata. O fornecedor é o licitante classificado em 1º lugar no
pregão eletrônico para registro de preços, responsável pelo fornecimento do
quantitativo registrado na ata de registro de preços, de acordo com os
contratos firmados, em conformidade com as especificações e controle de
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qualidade descritos no edital da licitação, bem como operacionalização do
SIGARPWEB, que estabelece as seguintes relações jurídicas: com o FNDE,
em relação à execução da ata de registro de preços e com a entidade
interessada, em relação aos contratos firmados. Citou a importância do
Controle de Qualidade por ser uma etapa inovadora nos processos de compras
do FNDE, tendo três etapas a cumprir, sendo a 1ª Etapa do Controle de
Qualidade a avaliação de protótipo/amostras que consiste em verificar a
conformidade do produto em relação ao Edital do FNDE antes da homologação
da licitação; a 2ª Etapa o monitoramento da produção que consiste na
avaliação do produto no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços,
podendo ser por meio de visitas técnicas, apresentação de certificados,
relatórios e pesquisa de satisfação junto aos contratantes e a 3ª etapa o
monitoramento de uso e conservação, com a utilização do manual de
instruções que deve acompanhar cada produto, informando ao FNDE qualquer
descumprimento por parte do fornecedor em relação à marca, preço e cor do
produto recebido. Em seguida, a Coordenadora Geral de Mercado, Qualidade e
Compras, Aloma Marques Taveira informou o interesse do FNDE em receber
respostas sobre sustentabilidade, informando que o FNDE como instituição
está adotando medidas de sustentabilidade para cada vez mais ser um órgão
preocupado com a sustentabilidade do planeta. Informou aos representantes
presentes que receberiam um questionário, por e-mail, com 41 perguntas sobre
sustentabilidade, uma vez que o FNDE já está trabalhando de maneira
sustentável nos pregões eletrônicos realizados pelo FNDE, necessitando obter
informações sobre os recursos adotados pelas indústrias sobre esse tema.
Considerando os dois produtos foram tratados nessa audiência, o Coordenador
de Compras, João Cesar da Fonseca Neto, apresentou as especificações
técnicas preliminares, com o objetivo de obter contribuições dos presentes para
aprimorar o termo de referência que conterá informações para a realização do
pregão eletrônico. Produto Ventilador: Foi sugerido pelo FNDE inserir um
“identificador” (logomarca e nº do pregão) no ventilador para facilitar a
identificação do produto nas escolas. A cor amarela utilizada na licitação
passada dificulta o desvio do produto, porém para o FNDE é fundamental a
colocação da logomarca e o nº do pregão. A empresa Ventisol informou que
enviará sugestão de como identificar o produto. Na especificação de que o
ventilador deverá possuir motor elétrico que possa ser alimentado em 127 ou
220 volts sem a necessidade de transformador. A voltagem do equipamento
fornecido será conforme a região geográfica do país. Houve sugestão de
alteração na especificação, onde se lê: ... possa ser alimentado em 127 ou
220..., substituir pelo termo “monovolt”. O cronograma de entrega será mantido
como no pregão anterior. Foi proposto reduzir para 30 dias o prazo para
apresentação da amostra. Produto Ar Condicionado: Foi consultado pelo
FNDE se teria como orientar as entidades interessadas de como realizar o
cálculo dos BTUs de acordo com o nº de alunos ou tamanho da sala de aula,
para auxiliar na aquisição dos aparelhos de ar condicionado. O representante
da Springer informou que se deve considerar a soma do nº de alunos,
metragem da sala (medidos em m²) e número de computadores, se houver, e
multiplicar pelo fator 0.6. Dessa forma se alcançará uma estimativa de BTUs
necessários para resfriamento do ambiente. Complementou que outras opções
poderiam ser consultadas no site www.springer.com.br. O FNDE propôs uma
avalição sobre a exclusão modelos de aparelhos de 12.000 BTUs e 36.000
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BTUs. Foi informado que o aparelho de 12.000 BTUs é indicado para uso
doméstico e pequenos ambientes, podendo ser substituído pelo modelo de
24.000 BTUs ou pelo de 22.000 BTUs. Acrescentaram que há vantajosidade de
instalação de dois aparelhos de 18.000 BTUs, em substituição a um aparelho
de 36.000 BTUs. Foi ponderado que a substituição do aparelho de 36.000
BTUs, por dois aparelhos de 18.000 BTUs, tem vantagem pelo consumo de
energia, devido à classificação energética dos aparelhos de 18.000 BTUs (A),
entretanto, haverá um aumento nos custos de instalação. Foi proposto por
fornecedores que deveria alterar a especificação ...vazão de ar mínima...
deverá ser medida na velocidade alta, conforme o teste realizado pelo
INMETRO. Foi solicitado para ajustar a vazão de ar do aparelho de 22.000
BTUs, que substituirá o aparelho de 24.000 BTUs. Houve proposta de reduzir a
vazão do ar dos aparelhos de ar condicionado de 30.000 BTUs para 1100m³/h.
Foi feito questionamento sobre a redução de BTUs na função quente, nos
aparelhos que possuem esta funcionalidade. Segundo um participante, o teste
para medição dos BTUs é realizado apenas na função frio. Foi proposto firmar
Termo de Responsabilidade com os Contratantes, assegurando a instalação
por assistência técnica. A empresa responsável pela instalação se obrigaria a
prestar relatórios com informações ao FNDE. O representante da empresa
Gazin Indústria e Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda. pediu a palavra
para tratar de assunto diverso ao contexto da audiência pública, quanto à
execução de contratos referentes ao Pregão Eletrônico nº 19/2013, sendo
orientado acerca das medidas que poderia tomar. Antes de encerrar a
audiência, a senhora Leilane Mendes Barradas informou que o prazo para
entrega de sugestões ou questionamentos seria até o dia 20 de outubro
(segunda-feira). A audiência foi encerrada às 17h.
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