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Registro de Preços Nacional - RPN

Modelo de gestão compartilhada de compras, através do Sistema de
Registro de Preços (SRP), em que o FNDE presta assistência
técnica aos sistemas de ensino, visando ao atendimento de suas
demandas por bens obras e serviços, especialmente as inscritas no
Plano de Ações Articuladas- PAR.

Trata-se de instrumento administrativo que abrange a elaboração de
especificações, estudo de mercado, realização da licitação e
gestão de atas de registro de preços a serem disponibilizadas aos
órgãos participantes de compra nacional (Resolução CD/FNDE nº
20/2014).

Comitê Deliberativo de Compra Nacional - CDCN

Fórum permanente, de caráter consultivo e deliberativo a respeito de temas de alta
relevância no que concerne à Gestão das Compras Nacionais empreendidas pelo FNDE
a título de assistência técnica aos sistemas de ensino dos estados, Distrito Federal e
municípios.
Competências:
• Definição dos objetos a serem licitados por meio do Registro de Preços Nacional –
RPN, bem como níveis de prioridades, de acordo as políticas públicas educacionais
• Definição da estratégia a ser adotada nos processos de compra nacional;
• Aprovação do Plano de Compra Nacional, incluindo cronograma de execução das
ações.
• Realização de parcerias institucionais para definição de especificações e realização
do controle de qualidade dos objetos de compra nacional;
• Plano de contingência em casos de situações imprevistas que impactem
negativamente nos processos;
• Avaliação dos processos realizados;
• Aprovação do Plano de Qualidade para avaliação dos itens oriundos dos processos
de compra nacional

Registro de Preços Nacional - RPN

DEMANDA
1ª PROPOSTA DE
ESPECIFICAÇÃO
PADRONIZADA

ESTUDO DE MERCADO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO

UTILIZAÇÃO DA ATA PELOS
ESTADOS, MUNICÍPIOS E
INSTITUIÇÕES FEDERAIS

CONTROLE DE
QUALIDADE

Objetos do Registro de Preços Nacional
1. Ônibus Rural Escolar – ORE

12. Mobiliário Educação Infantil

2. Ônibus Urbano Acessível

13. Ventiladores

3. Bicicleta Escolar

14. Condicionadores de ar

4. Capacete Escolar

15. Material escolar

5. Lanchas Escolares

16. Brinquedos escolares

6. Laboratórios de informática

17. Brinquedos para playground

7. Computador Interativo

18. Instrumentos musicais

8. Tecnologia 3G

19. Equipamentos de cozinha

9. Tablet Educacional

20. Equipamentos e materiais de acessibilidade

10. Notebook

21. Caminhão frigorífico

11. Mobiliário Escolar

22. Unidades escolares padronizadas

LICITAÇÃO
Licitação

Sim
Fase de
Lances

1ª Etapa do
Controle de
Qualidade

Empresa com
Menor Preço

Apresentação da
Documentação de
Habilitação (Jurídica,
Econômicofinanceira, Fiscal, e
Capacidade Técnica)

Não

Aceitação
da
Proposta

Análise da
Documentação

Aprovação da
Documentação

Não

Sim
Adjudica e
Homologa a
Licitação

UTILIZAÇÃO DA ATA
Interessado cadastra a
proposta no PAR

FNDE analisa proposta
do interessado

Fornecedor responde ao
FNDE confirmando
ciência do pedido

O interessado recebe a
confirmação do
fornecedor e
autorização do FNDE via
SIGARP

Interessado fecha
contrato com o
fornecedor

Não
Aprovação
no PAR

Sim
Pedido de utilização da
ata pelo Interessado
enviada de forma
automática ao SIGARP

FNDE comunica
fornecedor do pregão
via SIGARP

Fornecedor entrega os
bens adquiridos para o
interessado

Interessado paga o
fornecedor

Controle de Utilização das Atas de Registro de Preços
•

Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços - SIGARP

•

Órgãos Participantes de Compra Nacional:
– Não se trata de “adesão”, e sim “utilização” das atas de registro de preços;
– Assinatura do contrato e fornecimento obrigatórios por parte do fornecedor;
– Anuência do fornecedor é mera “ciência”;
– Limite de solicitações/contratações até o total registrado por item;

– Prazo para contratação: 90 dias após solicitação “aprovada” pelo FNDE.

•

Órgãos Não Participantes “caronas” (se previstos):
– Trata-se de adesão às atas de registro de preços;

– Faculta-se ao fornecedor aceitar ou não o fornecimento solicitado pelo aderente;
– Limite de adesões: 100% do registrado (por item) para um mesmo aderente e 500%
do registrado (por item) para o total de adesões concedidas.

 ATENÇÃO: é dever do fornecedor alimentar o SIGARP corretamente com as
informações devidas, sob pena da aplicação de sanções.

COMPOSIÇÃO DOS KITS
Quantidade
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
1
1
1
1

Quantidade
4
1
10
2
2
2
2
1
1
3
1
1

KIT EDUCAÇAO INFANTIL
ITEM
Agenda escolar
caderno de desenho 96 fls.
lápis grafite
lápis de cor (12 cores)
giz de cera (caixa 12 cores)
borracha escolar
apontador com depósito
tesoura sem ponta
cola branca 90g
cola colorida (6 cores diferentes)
tinta guache (estojo com 6 cores)
caixa de massa para modelar
pincel nº 8
canetinha hidrográfica (cx. 12 cores)
pasta c/ elastico plástica 245x335x40 transparente
KIT ENSINO FUNDUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
ITEM
caderno brochurão 80 fls
caderno de desenho 96 fls
lápis grafite
lápis de cor (12 cores)
canetinha hidrográfica (cx. 12 cores)
borracha escolar
apontador com depósito
tesoura sem ponta
cola branca 90g
cola colorida (6 cores diferentes)
material dourado individual
calculadora de bolso 8 dígitos

COMPOSIÇÃO DOS KITS
Quantidade

KIT ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

ITEM
4

caderno universitário 200 fls.

1

lápis de cor (12 cores)

2

borracha escolar

1

apontador com depósito

10

lápis grafite

4

caneta esferográfica ( 2 azul, 1 preta e 1 vermelha)

2

cola branca 90g

1

régua

1

transferidor 180°

1

esquadro 45°

1

esquadro 60°

1

calculadora de bolso 8 dígitos

Quantidade

KIT ENSINO MÉDIO E EJA
ITEM

4

caderno universitário 200 fls.

4

caneta esferográfica ( 2 azul, 1 preta e 1 vermelha)

1

régua

1

lapiseira 0.7

1

grafite 0.7 caixa com 12

2

Pen Drive 16 GB

1

calculadora de bolso 8 dígitos

CONTROLE DE QUALIDADE

1ª

2ª

3ª

Licitação

Produção

Entrega

FNDE

Licitante

Edital

FNDE

Fornecedor

Ata de Registro de Preços

SEDUC
SEMED

Fornecedor

Contrato

CONTROLE DE QUALIDADE
1ª etapa - Avaliação de protótipo/amostra/certificação
Consiste em verificar a conformidade do produto em relação ao Edital do FNDE antes da
homologação da licitação.
•

Requisito de habilitação (qualificação técnica);

•

Após solicitação do pregoeiro, apresentar ao FNDE, em 15 (cinco) dias, 2 (dois) exemplares
de cada kit, segundo a modalidade de ensino, contendo amostras dos produtos,
acompanhadas do manual de uso e conservação.

•

Especificamente para o item Agenda Escolar, deverão ser entregues, ainda, 4 amostras
complementares avulsas aos kits para fins de análises laboratoriais.

CONTROLE DE QUALIDADE
•

Embalagem dos Kits:

o Os kits deverão ser embalados, individualmente, de acordo com a modalidade de ensino;
o A embalagem deverá ser em caixa de papelão reciclado, confeccionada em cartão duplex,
em tamanho adequado para acondicionar os itens, capaz de suportar o peso do seu
conteúdo, bem como o empilhamento e demais condições do transporte;
o Os itens deverão ser acondicionados de forma a evitar danos durante a movimentação da
carga. Se houver espaço vazio entre os itens durante o acondicionamento, este deverá ser
preenchido com material adequado, para garantir a integridade do material durante o
transporte;

CONTROLE DE QUALIDADE
Item
Borracha
Apontador
Cola Branca
Cola colorida
Esquadro 45°
Esquadro 60°
Lápis grafite
Massa de modelar
Régua
Tesoura
Tinta guache
Transferidor 180°
Giz de cera
Lápis de cor
Lapiseira
Pasta com elástico
Caneta Esferográfica*
Caneta Hidrográfica*

Normas de referência

ABNT NBR 15236:2016
Segurança de artigos escolares

1ª etapa do Controle de Qualidade




Certificado de conformidade do produto;
Declaração sobre a retirada de amostras reprovadas.

Caneta esferográfica*: A empresa classificada deverá, com recursos próprios, contratar laboratório para
realização do ensaio de comprimento de escrita (relatório), conforme requisitos da ABNT NBR
16108:2012 e de acordo com o modelo de relatório de ensaio disponibilizado. Todas as canetas
esferográficas deverão apresentar comprimento de escrita mínimo de 1750 metros.
Caneta Hidrográfica*: A empresa classificada deverá, com recursos próprios, contratar laboratório para
realização do ensaio de comprimento de escrita, conforme condições estabelecidas no CIT e de acordo
com o modelo de relatório de ensaio disponibilizado. Todas as canetas hidrográficas deverão apresentar
comprimento de escrita mínimo de 400 metros.

CONTROLE DE QUALIDADE
Item

Normas de referência

1ª etapa do Controle de Qualidade

Calculadora de bolso
Grafite 0.7
Material dourado

Não possuem normas de referência



Declaração sobre a retirada de amostras reprovadas.



Envio pela empresa, por email, de 6 (seis) opções de
arte da capa;
FNDE escolherá 3 (três) opções de capas e notificará a
empresa para o envio de amostras;
Entre as amostras enviadas, deverá conter pelo menos
um exemplar de cada capa aprovada;
Declaração sobre a retirada de amostras reprovadas.

Pen drive
Pincel

Agenda escolar

ABNT NBR 15818:2012
Tecnologia gráfica – Agendas
escolares

Caderno brochurão

Caderno universitário

ABNT NBR 15733:2012
Cadernos escolares espiralados ou
costurados ou colados ou argolados
ou grampeados, com capa dura ou
capa flexível






Caderno de desenho

ABNT NBR 15732:2012
Tecnologia gráfica - Cadernos de
cartografia e de desenho, espiralados
ou grampeados ou costurados ou
argolados

Obs.: Em casos de contratação acima de 200.000
unidades, fica a critério da CONTRATANTE definir os
modelos de capa, junto ao fornecedor.

CONTROLE DE QUALIDADE
2ª etapa - Análise da produção
Consiste na avaliação do produto no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços.
Objetivos:
o Avaliação da conformidade dos itens em produção às disposições do CIT;
o
•

Avaliação da compatibilidade entre o material em produção e a amostra aprovada.

Poderá ser realizada por meio de:
o

Visitas técnicas à empresa por avaliador/servidor do FNDE no decorrer da produção;

o

Visitas técnica a estados e municípios por avaliador/servidor do FNDE para avaliações dos produtos
entregues;

•

3ª Etapa – Avaliação da Entrega

o

Fiscalização contratual pelos órgãos contratantes;

•

Descumprimento das regras do controle de qualidade:
o Sanções por parte do FNDE, na condição de Órgão Gerenciador do Registro de Preços;
o Sanções por parte dos entes contratantes, na condição de gestor/fiscal dos contratos firmados.

Contato

Dúvidas, sugestões e questionamentos
deverão ser enviados para o email:

dimen@fnde.gov.br

