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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – BICICLETAS ESCOLARES
12/08/2011
ASSUNTO: Audiência Pública para a realização de Processo Licitatório na modalidade
de Sistema de Registro de Preços por Pregão Eletrônico visando à aquisição de Bicicletas
Escolares, para distribuição a alunos da Educação Básica da rede pública de ensino dos
municípios, estados e Distrito Federal no âmbito do Programa Caminho da Escola.
DATA: 12 de agosto de 2011
HORÁRIO: 09h00 às 12h15
ENDEREÇO: AUDITÓRIO CAPES - SBN - Quadra 2, Bloco L, Lote 6 (em frente a 5ª
DP/ECT), Brasília-DF.
OBJETIVO: Discutir e esclarecer as questões concernentes ao escopo do processo de
compras que se pretende utilizar e conseqüente contratação de fornecedores, a revisão
de especificações técnicas de bicicletas escolares, no âmbito do programa Caminho da
Escola, e obtenção de subsídios adicionais, visando o aprimoramento de tais
especificações e do procedimento licitatório.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Garibaldi Jose Cordeiro de Albuquerque - Diretor de
Administração Substituto – DIRAD/FNDE e José Maria Rodrigues de Souza –
Coordenador Geral de Apoio à Manutenção Escolar - CGAME do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE / MEC.

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
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A Audiência Pública foi aberta pelo Sr. Garibaldi Jose Cordeiro de Albuquerque que
apresentou as informações gerais e o escopo do processo de compras das Bicicletas.
Após a abertura e apresentação dos participantes foi passada a palavra ao Sr. José
Maria Rodrigues de Souza.
O Sr. José Maria Rodrigues de Souza fez a apresentação de informações referentes a
história da produção de bicicletas e pesquisas referente a utilização de tipos de veículos
para a mobilidade no país, envolvimentos em acidentes de trânsito e comparação de
utilização de bicicleta por tipo de circulação e mobilidade.
Apresentou

os

aspectos

técnicos

da

licitação,

dos

descritivos

dos

itens

e

compatibilidades, de acordo com o Edital Registro de Preços do Pregão Eletrônico
atualmente vigente.
Em seguida foi apresentado documentário e fotos do Programa Caminho da Escola, com
resultado de pesquisa, com depoimentos de estudantes e demonstração da utilização de
bicicletas por estudantes da rede pública de ensino.
Após a apresentação técnica foi aberta a oportunidade para que os questionamentos e
contribuições fossem apresentados pelos fornecedores. Foram levantadas as seguintes
questões:
1) Sr. David Sant’Anna da OX da Amazônia destacou que o quadro da bicicleta
escolar aro 26 não é unissex e sugeriu que, para ser unissex, a especificação
deverá ser alterada, descendo o tubo superior cerca de 10 a 15 cm.
2) Sr. Daniel Oliveira da Shimano questionou sobre a possibilidade de adição de
marchas por meio de cubo traseiro com marchas internas, apresentado os pontos
positivos: baixíssima manutenção, fácil manuseio, pouco incremento de custo e de
maior preferência dos usuários.
Houve argumentações das demais empresas com referência a inclusão de novo item
de bicicleta com marcha, com discussão sobre a indisponibilidade do equipamento no
mercado nacional, havendo a necessidade de importação do incremento.
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Ficou decidido que seria organizada uma demonstração para o FNDE, pela empresa
Shimano, do equipamento que compõe a marcha interna.
Foi solicitado que as empresas apresentassem suas sugestões para alteração de
especificações e inclusão de novo item de bicicleta com marcha até o dia 19 de agosto de
2011.
A partir das sugestões, o FNDE se comprometeu a revisar as indicações de melhorias
desde que não contrariassem as exigências mínimas do projeto e então procederia as
modificações julgadas adequadas à descrição das bicicletas em questão.
A gravação de toda a reunião se encontra disponível em CD, encartada no processo
de licitação.
Não havendo mais nada a questionar, o Presidente da mesa informou que dará
andamento ao novo edital de licitação e agradeceu a participação e colaboração de todos
os presentes.
A Reunião deu-se por encerrada às 12h00min.

Anexa – Relação de participantes
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