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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
SBS QUADRA 2 – BLOCO F – EDIFÍCIO FNDE – 1º ANDAR - CEP 70.070-929
TEL: (61) 2022-5230/5277

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 9/2014
Utensílios para Cozinha e Refeitórios Escolares

Data: 03/06/2014
Local: Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo – FECOMERCIO/SP – Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 3º Andar – Bela
Vista, CEP 01313-020 - São Paulo – SP.

Objetivo: Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de
aquisições públicas e levantar subsídios para o aprimoramento das
especificações técnicas, visando reequipar/modernizar as escolas de educação
básica, em atividade, bem como as unidades do Programa Proinfância das
redes públicas nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Esta ata
conterá os principais pontos da audiência pública, uma vez que a audição
parcial da referida audiência, a lista de presença dos participantes, a
apresentação sobre o Registro de Preços Nacional e a apresentação técnica
das especificações preliminares estarão disponíveis no Portal de Compras do
FNDE
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/editais/audienciaspublicas/audiencia-publicas-2014/item/832-audiencia-publica-n-09-2014utensilios-para-cozinhas-e-refeitorios-escolares e no Processo Administrativo
nº 23034.005780/2014-04 do FNDE, facilitando o acesso e a consulta dos
interessados.

Desenvolvimento: A audiência foi presidida pela Diretora de Administração,
Leilane Mendes Barradas, que se ateve a dar continuidade a presente
audiência a partir das especificações técnicas preliminares dos utensílios de
cozinha e refeitórios escolares, uma vez que a apresentação do registro de
preços nacional foi explanado na audiência de equipamentos de cozinha e
refeitórios escolares no mesmo dia pela manhã, não causando nenhum
prejuízo a esta audiência. Em seguida, deu inicio a apresentação das
especificações técnicas com o apoio da Nutricionista Isabel Cristina, do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, onde foi discutida a
necessidade de ajustes e acréscimos sobre a definição de produtos
específicos. Alguns produtos apresentaram destaque durante a apresentação e
serão detalhados a seguir. Os itens 1, 2 e 3 tiveram as mesmas sugestões de
alterações, nas dimensões mínimas apresentadas foi proposto não apresentar
o peso, largura mínima de 15 cm e tolerância de 3%, nas características gerais
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foram propostos gravar o nome determinado pelo FNDE e desenho técnico.
Item 4 – Kit de Caçarolas em Alumínio, as dimensões e tolerâncias foi
proposto acrescentar no tamanho grande, com capacidade de 31,5 litros,
diâmetro de 45 cm, altura de 20 cm e tolerância de +/-5%, nas características
gerais foi sugerido à espessura mínima de 5,0mm. Item 5 – Kit de Caldeirões,
as dimensões e tolerâncias foram propostos acrescentar para os tamanhos
grande e médio a tolerância de +/-5%, e nas características gerais foi sugerido
a espessura mínima de 4,0mm. Item 6 – Kit de Facas em Inox para Cortes,
na descrição e composição foi sugerido que as duas facas para corte de
legumes, com fio liso. Item 7 - Kit de Caixas Plásticas para Mantimentos ou
Alimentos, nas características gerais foi sugerido a fabricação em
polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Item 9 – Kit de Pratos Fundos para
Refeições, para as dimensões mínimas foram sugeridas a tolerância de 5%.
Quanto às características gerais o produto deverá ser fabricado em vidro
temperado, resistente a impactos e a pequenas quedas a um metro de altura. A
Leilane informou que os pratos temperados merecem mais atenção, e se for o
caso o FNDE visitará uma fábrica para obter informações para contribuir com
as especificações técnicas. Item 10 – Kit de Estrado Plástico para Alimentos
foi proposto que as dimensões mínimas fossem de 4 a 6 cm e não utilizar
tolerância para a espessura. Foi pedida a norma NBR para determinar as
dimensões mínimas. Item 11 – Kit de Assadeiras em Alumínio, das
características gerais apresentadas sugeriram espessura mínima de 4 mm,
com acabamento perfeito, estampada, sem solda. Item 13 – Kit de Panela de
Pressão em Alumínio, das dimensões aproximadas e tolerância a foi proposto
para a panela de 12 litros altura com a tampa de 210 mm, para a panela de 20
litros altura com a tampa de 32,5cm, diâmetro de 32,5cm espessura de 4 mm e
a tolerância para as duas panelas de +/-5%. Quanto às características gerais
das panelas de pressão foi sugerida válvula de segurança repetitiva em
silicone, válvula de segurança com sistema de mola e acompanhar acessório
tipo agulha de limpeza do pino do peso. Produto com certificação compulsória
pelo INMETRO, que garante a qualidade e segurança das panelas de pressão.
Uma manifestação do FNDE é a preocupação com os acidentes que ocorrem
nas escolas. Seria possível o mercado criar um dispositivo de travamento de
segurança que impeça a explosão da panela de pressão? Item 14 – Kit para
Alimentação Escolar de Alunos a proposta foi substituir por material inox.
Item 15 – Cortador de Legumes Tamanho Médio, nas dimensões e
tolerância o comprimento com alça com 55 cm (altura total). As características
gerais facas em inox de 8 e 10 mm, com borda plástica ou com uma faca 10
mm. Foi evidenciado tratar-se de equipamento difícil para troca de lâmina. Foi
consultada qual a melhor opção do produto, na parede?, de mesa? ou de
chão? A tendência apresentada seria de mesa, devido à facilidade de
higienizar o produto. Foi solicitada pela Mirtha, do FNDE sugestões de
tamanhos para o cortados de legumes. Em seguida, a senhora diretora
estabeleceu o prazo de 10 dias para o envio de contribuições para o endereço
eletrônico diarp@fnde.gov.br para análise da equipe técnica. A não utilização
do microfone e, a falta de nome do participante, no momento da manifestação
dificulta o entendimento de alguns trechos da audiência. A audiência foi
encerrada às 18h.
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