FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
1. O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, com sede no Setor Bancário Sul –
Quadra 02, Bloco F – Edi cio FNDE, Brasília/DF, CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna público que realizará Audiência
Pública para subsidiar a deﬁnição de especiﬁcações técnicas do Edital de Convocação para o Programa Nacional do Livro
e do Material Didá co – PNLD 2023, para a aquisição de obras des nadas aos estudantes e professores dos anos iniciais
do ensino fundamental das escolas da educação básica pública, das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito
Federal.
Data: 04/12/2020
Horário: de 15h às 17h
Endereço: Exclusivamente On-line, por meio de plataforma digital que pode ser acessada
pelo link: h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/audiencia-publica-fnde.
2. Da Agenda da Audiência:
14h30

Acesso dos par cipantes à plataforma.

15h

Abertura da audiência.

15h10

Apresentação da minuta de edital de convocação referente ao PNLD 2023.

16h

Resposta às contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos enviados por email até o dia 03/12/2020.

16h30

Resposta às contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos recebidos no
dia 04/12/2020.

17h

Considerações ﬁnais e encerramento.

Obs. Os horários e a dinâmica da Audiência poderão ser modiﬁcados pelo Presidente da Mesa, segundo a
conveniência e o andamento do evento, visando garan r a colaboração do maior número de interessados.
3. Principais aspectos do edital:
Composição das coleções e objetos a serem des nados aos anos iniciais do ensino fundamental;
Disponibilização dos livros em versão digital;
Procedimentos para aquisição dos materiais;
Prazos.
4. Forma de Par cipação:
4.1. A Audiência Pública será aberta a todos os interessados conforme orientações abaixo:
4.2. Acessar o link h ps://forms.gle/WMo73mCW4zAsGinr7 e preencher o formulário de par cipação até
o dia da audiência pública.

4.3.
Para
acesso
à
transmissão
ao
vivo
link: h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/audiencia-publica-fnde.

da

audiência

pública,

acessar

o

4.4. A minuta de edital com as especiﬁcações prévias será disponibilizada para consulta no
portal www.fnde.gov.br. Ela será disponibilizada no mesmo espaço onde se encontra este documento.
4.5. As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados previamente, com a
devida iden ﬁcação do postulante, até as 18 horas do dia 03 de dezembro de 2020, para preinscricao@fnde.gov.br, sem
qualquer prejuízo da formulação de nova manifestação escrita durante a audiência.
4.6. O Presidente e demais integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos inscritos para
obtenção de esclarecimentos adicionais, eventualmente necessários.
5. Da formulação geral das contribuições e pedidos de esclarecimentos durante a audiência pública:
5.1. As manifestações deverão ser enviadas ao e-mail preinscricao@fnde.gov.br, no idioma português, de
forma concisa e obje va, com a devida iden ﬁcação do postulante e da empresa (se for o caso).
5.2. As apresentações, durante a audiência, dos pedidos de esclarecimentos e das contribuições ocorrerão
na seguinte ordem:
a) Manifestações encaminhadas previamente via e-mail;
b) Manifestações apresentadas no dia 04 de dezembro de 2020 até as 16 horas.
5.3. As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos recebidos após as 16 horas serão respondidos por
e-mail anteriormente à publicação do edital.
5.4. As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e servirão
de subsídio ao aprimoramento do procedimento licitatório.
6. Da Mesa Diretora:
6.1. A Audiência será cons tuída por uma Mesa Diretora e um Plenário.
6.2. A Mesa Diretora será composta por Presidente, técnicos e demais autoridades convidadas.
6.3. Ao Presidente compe rá dirimir as questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os
procedimentos adotados na Audiência.
7. Disposições Gerais:
7.1. Para facilitar a realização da Audiência Pública, serão adotadas as medidas necessárias para acesso ao
ambiente e para par cipação dos interessados.
Audiência.

7.2. Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o ﬁm de protelar ou desvirtuar o obje vo da

Brasília, 19 novembro de 2020

Ana Carolina Silva e Souza
Coordenadora de Habilitação e Registro
COHER/CGPLI/DIRAE/FNDE
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