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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2011
SANEANTES
ASSUNTO:
Audiência Pública para esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de
aquisições públicas e levantar subsídios para a definição de especificações técnicas de
Saneantes, com a finalidade de atendimento aos Hospitais Universitários Federais – HUF’s,
vinculados a Instituições Federais de Ensino Superior - IFES.
DATA:
Dia 17 de outubro de 2011 das 09h00 às 12h00 horas, conforme Aviso de Audiência Pública
nº 12/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
LOCAL:
Auditório do Anexo II do Ministério da Educação, Subsolo Esplanada dos Ministérios, Bloco L,
Brasília-DF – CEP: 70047-900.
OBJETIVO:
Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de aquisições públicas e
levantar subsídios para a definição de especificações técnicas de Saneantes, com a finalidade
de atendimento aos Hospitais Universitários Federais – HUF’s, vinculados a Instituições
Federais de Ensino Superior - IFES.
COMPOSIÇÃO DA MESA:
• Presidente da Mesa: Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque – Diretor de Administração –
FNDE;
• Celso Fernando Ribeiro de Araújo – Coordenador dos Hospitais Universitários – MEC;

PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
O senhor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, presidente da mesa, após período de
tolerância, abriu a sessão pública às 10h20min, fazendo menção ao objeto da Audiência
pública 12/2011 e pronunciando o seguinte: “Verificamos que não há presença de nenhum
interessado nessa audiência, razão pela qual, vamos iniciar e encerrar imediatamente, porque
restou prejudicada e deserta. Estamos presentes, aqui, apenas, a equipe técnica do FNDE, da
Coordenação geral de Hospitais Universitários, inclusive o seu titular o doutor Celso e eu
Garibaldi, nomeado pelo presidente do FNDE para presidir esta sessão, declaro que a mesma
foi aberta e por estar deserta estamos encerrando. Nada mais dito em meu ver... Alguém quer
fazer alguma colocação?... Parece que realmente houve uma incompatibilidade entre o objeto
licitado e o objetivo da audiência. Vamos analisar e oportunamente tomaremos algumas
decisões a respeito do assunto. Bom dia a todos.”
A audiência deu-se por encerrada às 10h30min.

O vídeo com a íntegra da audiência fará parte do processo nº 23034.036028/2011-54.

