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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2011
CAMAS ELETRÔNICAS E MACAS HIDRÁULICAS HOSPITALARES
ASSUNTO:
Audiência Pública para levantamento de subsídios para processo licitatório, visando à
contratação de empresa para fornecimento de Camas Eletrônicas e Macas Hidráulicas
Hospitalares, com a finalidade de atendimento aos Hospitais Universitários Federais –
HUFs, vinculados a Instituições Federais de Ensino Superior.
DATA:
Dia 13 de outubro de 2011, no horário de 09:00 às 17:00 horas, conforme Aviso de
Audiência Pública nº 11/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE.
LOCAL:
Auditório do Edifício Sede 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 Camas Eletrônicas e
Macas Hidráulicas Hospitalares, 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
– DIRAD/FNDE;
Celso Fernando Abreu – Coordenador Geral dos Hospitais Universitários – SESU/MEC
Paulo Sérgio Palombo Camargo – consultor da Coordenação Geral dos Hospitais
Universitários Federais – CGHU/ MEC
PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
O Senhor Garibaldi José Presidente da Audiência Pública nº 11/2011, deu início
aos trabalhos agradecendo presença de todos e apresentando os membros que
compunham a mesa, falou sobre a expectativa de superação quanto à proximidade de
perfeição nas especificações apontadas na audiência pública e da conveniência de
adaptação do Termo de Referencia antes da disponibilização do Edital no mercado e
quão importante são essas aquisições para as unidades de saúde.
Após, passou a palavra ao senhor Celso Fernando, Coordenador dos Hospitais
Universitários, para os esclarecimentos acerca dos objetivos gerais da sessão, de posse
da palavra o Coordenador expôs as ações do Ministério da Educação em prol da
reestruturação dos hospitais universitários em um padrão de excelência que possibilite a
retomada do nível de qualidade no atendimento à população, fez uma observação sobre
os ganhos nas aquisições executadas até a presente data e passou a explanar sobre o
objeto da audiência, ou seja, camas e macas hospitalares, da importância quanto ao nível
de sofisticação dos equipamentos a serem adquiridos tanto para os pacientes quanto para
os profissionais de saúde que tem sua formação profissional nessas instituições, reiterou
sobre a qualidade dos produtos a serem adquiridos, tendo em vista a complexidade dos
problemas enfrentados na rede pública de saúde.
O Senhor Garibaldi apresentou os procedimentos para compras governamentais,
destacando o pregão por registro de preços e suas diversas fases como: questões
orçamentárias, disponibilização de edital, prazos de entrega e etc., com o propósito de
informar aos participantes sobre a responsabilidade e importância das discussões antes
da abertura do certame.
Na seqüência, o Senhor Paulo Palombo, representante da CGHU passou à
apresentação da proposta técnica e operacional do projeto, onde foram esclarecidos
diversos pontos com relação ao tipo de material utilizado na confecção das camas e
macas, a importância da observação às normas de segurança das camas tendo em vistas

os números expressivos de mortes por quedas de pacientes. Quanto à especificação das
camas para UTI, após inúmeras discussões, ficou acordado que não será exigida, em
edital, a confecção do produto em aço inoxidável, deverá ser aceito o produto com pintura
em epox, no entanto, o prazo de garantia do fabricante, contra corrosão, deverá se
estender para 10 (dez) anos.
Em seguida o Presidente abriu espaço para intervalo e posterior retorno com
vistas à elaboração de questionamentos. Após o intervalo, os trabalhos foram retomados
com esclarecimentos das dúvidas e revisão dos itens e as especificações, com a
discussão de sugestões e propostas dos representantes das empresas participantes.
Após a revisão de todos os itens especificações, a Audiência Pública nº 11/2011,
deu-se por encerrada as 17h30min.
Os pedidos de esclarecimentos foram respondidos e encontram-se anexados ao processo
em conjunto com a relação dos participantes.
A relação de itens e especificações com as propostas e o vídeo com a íntegra da
audiência se encontram disponibilizados em: http://www.fnde.gov.br/index.php/compras .

