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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011 – BRINQUEDOS
ASSUNTO:
Audiência Pública para suporte ao Processo Licitatório que visa à contratação de empresa
para o eventual fornecimento de Brinquedos.
DATA:
Dia 29 de julho de 2011, no horário de 9:00 às 18:00 horas, conforme Aviso de
Audiência Pública nº 01/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
LOCAL:
Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos - ABRINQ - Auditório 01 - Av. Santo
Amaro, 1386 - Térreo - CEP 04506 001 - Vila Nova Conceição - São Paulo – SP - Fone: 11
3238.1950.
OBJETIVO:
Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de aquisições públicas e
levantar subsídios para a definição de especificações técnicas de brinquedos, com a finalidade
de atendimento a alunos da educação básica das instituições de ensino municipal, estadual e
do Distrito Federal.
COMPOSIÇÃO DA MESA:
• Presidente da Mesa: José Carlos Wanderley Freitas – Diretoria de Administração –
DIRAD/FNDE;
• Leilane Mendes Barradas – Coordenação de Compras – CECOM/FNDE;
• Sr. Sinésio Batista, Presidente da Fundação Abrinq

PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
O senhor Sinésio Batista abriu a audiência com uma introdução sobre a ABRINQ e apresentou
o Senhor José Carlos Freitas, Diretor de compras do FNDE.
O Presidente da Mesa, Sr. Freitas, iniciou os trabalhos apresentando o FNDE, autarquia
vinculada ao MEC; os parceiros, Srª Rita Coelho – Coordenadora-Geral da Educação InfantilMEC, Sr. Leandro Fialho que representa o Programa Mais Educação – MEC; os
colaboradores do FNDE as senhoritas Andressa Klosoviski - Assessora da Dirtoria de
Administração e Leilane Mendes – Coordenadora de Compras e a senhora Yara Costa –
Chefe-substituta da Divisão de Articulação e Controle.
Por convite do senhor Sinésio todos se apresentaram. Na sequência o senhor Freitas fez uma
breve apresentação da relação do Estado com o Setor Privado, do modelo de compras
realizado pelo FNDE, buscando a transparência de ações para maior entendimento desse
modelo pelo setor privado.
A senhora Rita Coelho contextualizou os brinquedos na educação infantil.
Leandro Fialho relacionou a implantação da educação integral no Brasil com a importância da
compra dos brinquedos.
Paula Silva Pinto - técnica do INMETRO discorreu sobre as normas e regulamentações do
setor de brinquedos.
Leilane Mendes apresentou os grupos e quantidades de brinquedos pretendidos. Esclareceu
possíveis dúvidas do setor privado, 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 aguarda contribuições e sugestões até o dia 8/8/11 a serem encaminhadas para
o e-mail: diarc@fnde.gov.br, para após isso iniciar os trabalhos de análise e conclusão das
especificações que farão parte do edital do pregão.
Foram recolhidos os questionamentos escritos, que depois de numerados foram distribuídos,
por afinidade de conhecimento técnico, aos palestrantes que responderam a todos na
audiência.
O senhor Sinésio fechou a audiência agradecendo a participação de todos.

Audiência deu-se por encerrada as 14horas e 30 minutos.
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