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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011
LANCHA ESCOLAR
ASSUNTO:
Audiência Pública para esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de
aquisições públicas e levantar subsídios para o processo de licitação para fornecimento de
lancha escolar, pelo Programa Caminho da Escola, para atendimento dos alunos da educação
básica das instituições de ensino público municipal, estadual e do Distrito Federal.
DATA:
Dia 31 de agosto de 2011, no horário de 14:00 às 18:00 horas, conforme Aviso de
Audiência Pública nº 08/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
LOCAL:
Auditório do Centro Integrado do Governo - CIG, Av. Nazaré, 871 - Belém/PA.
OBJETIVO:
Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de aquisições públicas e
levantar subsídios para o processo de licitação para fornecimento de lancha escolar, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, para atendimento dos alunos da educação básica
das instituições de ensino municipal, estadual e do Distrito Federal.
COMPOSIÇÃO DA MESA:
•

Presidente da Mesa: José Maria Rodrigues de Souza – Coordenador-Geral de Apoio e
Manutenção Escolar – CGAME/FNDE;

•

Secretário Adjunto: José Croelhas – Secretaria de Educação do Pará – SEDUC – PA;

•

Professor Kao Yung – Engenheiro Naval – Universidade Federal do Pará – UFPA;

•

Comandante Renato Fabiano B. Silva – Engenheiro Naval – ENGEPROM; e

•

Leilane Mendes Barradas – Coordenação de Compras – CECOM/FNDE.

PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
O Presidente da mesa, senhor José Maria Rodrigues de Souza abriu a Audiência informando
sobre a condução dos trabalhos da sessão pública. “Ocorreram diversas falhas de energia na
região, o que não afetou o cronograma da audiência”. José Maria comentou do custo de
manutenção do motor a diesel; das embarcações com capacidade elevada; do Sistema de
Registro de Preços – SRP; dos parceiros de controle de qualidade no protótipo e no
recebimento. O professor Kao Yung propôs a forma para colocação das dúvidas. Foi suscitada
a doação do projeto para o FNDE, para uso exclusivo do Programa Caminho da Escola. A
especificação proposta é que seja utilizado como material o aço, como combustível o diesel e
que sejam adotados padrões de qualidade. O projeto deverá atender as normas da Marinha
do Brasil e Capitania dos Portos; o casco deverá ser de aço patinado para navegação interior
tanto da área 1 como para a área 2; garantia de 12 (doze) meses e 2.000 (duas mil) horas;
embarcação menor porto versos maior potência do motor; tamanho; capacidade de veículo
escolar aquaviário com registro na capitania dos portos e ocupação de acordo com a
capacidade; velocidade de segurança para transporte de alunos. As diferenças e similaridades
desejadas foram estabelecidas para a lancha Média, no item potência de 60 a 80 HP e para
lancha grande de 110 a 130 HP. O prazo de entrega deverá ser de até 120 dias e o local para
a entrega é no município. Foram esclarecidas as dúvidas dos presentes e as sugestões foram
ouvidas. José Maria informou da formação de um grupo de trabalho que discutirá a criação da
categoria de “condutor de veículo escolar” com escopo de qualificação da área de navegação.
A coordenadora de compras e contratos Leilane Mendes Barradas agradeceu a participação
das entidades interessadas, que muito contribuíram para o sucesso da audiência; agradeceu,
também, a participação da mesa, responsável pelos esclarecimentos e respostas aos
questionamentos; Informou que o FNDE aguardará até o dia 9 de setembro de 2011 as
contribuições a serem encaminhadas para o e-mail: diarc@fnde.gov.br. José Maria agradeceu
aos presentes e finalizou a audiência apresentando vídeo que mostrou a realidade brasileira e
a necessidade do transporte objeto da audiência – LANCHA ESCOLAR.

Anexa – Relação de participantes.

