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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2012
Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2012, no Auditório da FECOMERCIOSP Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, localizada à
Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 3º Andar, Bela Vista, São Paulo/SP, às 14 horas e trinta minutos foi
realizada a presente Audiência Pública nº 12/2012, por intermédio do Aviso de Audiência
Pública nº 12/2012, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, do dia 6/9/2012, página 54.
A presente Ata destaca os principais pontos da citada audiência. A gravação da mesma estará
disponível em CD encartada no Processo de Audiência Pública nº 23034.020133/2012-52. A
Audiência Pública 12/2012 foi aberta pela Coordenadora de Registro de Preços do FNDE,
Andressa Klosovski, com os esclarecimentos sobre os objetivos da mesma. Em seguida,
solicitou aos participantes que se apresentassem, informando o nome completo, a empresa e
ou órgão que representavam. Após as devidas apresentações, passou a palavra à Diretora de
Administração do FNDE, Leilane Mendes Barradas, que presidiu a referida audiência. A
Presidente iniciou a sessão se aprofundando nos propósitos da Audiência Pública, explanando
sobre as expectativas do FNDE com relação ao segundo processo de licitação para a eventual
aquisição de aparelhos de Ar Condicionado, com vistas à equipar as escolas da rede pública
de ensino municipal, estadual e do Distrito Federal, realizado por meio de pregão eletrônico, na
modalidade de registro de preços. Aproveitou para informar que o TCU elogiou oficialmente a
modalidade de licitação utilizada pelo FNDE, através do Registro de Preços Nacional. Falou
que o FNDE tem como missão prestar assistência financeira e técnica na execução das ações
educacionais implementadas pelo MEC. O processo licitatório realizado pelo FNDE permite que
municípios e estados adquiram, com a utilização de recursos de transferência direta –
momento em que a Presidente enfatizou aos presentes que esse recurso é garantido pelo
governo federal e o interessado só pode utilizá-lo para aquele pregão – de recursos próprios,
que também são recursos destinados aos municípios e estados para a utilização na melhoria
da qualidade da educação, de emendas parlamentares e de financiamento, produtos de
qualidade, com preço justo sem que eles tenham que realizar o certame licitatório local. Na
continuidade, apresentou o processo do Registro de Preços Nacional - RPN, modelo gerencial
em que é realizada uma única licitação para o atendimento de toda rede educacional brasileira.
Iniciou a apresentação informando o levantamento realizado das necessidades de produtos
demandados pelas redes municipais, estaduais e do Distrito Federal através no SIMEC –
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, do Ministério da Educação,
inseridas no PAR - Programa de Ações Articuladas. Com essas informações o FNDE
providencia a especificação detalhada do produto, primando pelos critérios de qualidade (que
conta com parcerias de especialistas, como por exemplo com o Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO), critérios de acessibilidade, certificações e as
necessidades do usuário. Em seguida, é feito um estudo de mercado, pelo qual são avaliados
os dados econômicos, a cadeia produtiva, a cadeia logística e a referência de preço, ocasião
que será definida a estratégia de licitação. De posse dessas informações, o FNDE realiza a
Audiência Pública, oportunidade em que conta com a participação de fabricantes,
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fornecedores, distribuidores, representantes das secretarias de educação estaduais e
municipais, e da sociedade como um todo, para a apresentação preliminar das especificações
técnicas do produto objeto da referida audiência. A Presidente enfatizou a importância da
realização da Audiência Pública pela oportunidade de, através da troca de experiências com os
fornecedores, avaliar o mercado, a fim de contar com maior número de fornecedores, visando
dar mais transparência e maior competitividade ao processo licitatório. Após a realização da
Audiência Pública o FNDE analisa as contribuições e sugestões e consolida as especificações
do produto a ser adquirido. A seguir, o FNDE realiza o pregão eletrônico, momento em que as
empresas interessadas ofertam lances de preços para o produto proposto. A empresa que
ofertar o menor preço deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica, econômicofinanceira, fiscal e capacidade técnica. Após aprovação da documentação, é exigida a
apresentação do protótipo ou amostra para análise. Mediante a aceitação da proposta, o FNDE
homologa e adjudica a licitação. A seguir, as atas de registro de preços ficam disponibilizadas
no Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços – SIGARP, sistema implantado
pelo FNDE para gerenciar as atas de registro de preços. As entidades interessadas cadastram
suas propostas no PAR e o FNDE as analisa. Após a aprovação pelo PAR, as solicitações de
adesão são enviadas ao SIGARP de forma automática. Em seguida o FNDE consulta o
fornecedor pelo SIGARP e, após concordância do fornecedor, o interessado recebe sua
anuência e a autorização do FNDE via SIGARP. De posse da documentação referente ao
pregão, o interessado firma contrato com a empresa. A Presidente apresentou outros itens de
registro de preço gerenciados pelo FNDE, disponíveis no portal de compras e aproveitou para
informar que o Pregão Eletrônico nº 52/2012 com vigência até o dia 12/12/2102, foi o pregão
mais desgastante, devido a problemas causados pelos fornecedores que não entenderam a
política do programa realizado pelo FNDE. Apresentou a situação atual do Pregão Eletrônico
nº 52/2011, em que demonstra as totalidades registradas nas atas e as solicitações de
adesões. Na continuidade, informou a demanda em análise inserida no SIMEC para os anos de
2013 e 2014, cujo montante total é de 176.944 (cento e setenta e seis mil novecentos e
quarenta e quatro). Reiterou o resultado do processo licitatório, em que o ganho de escala é a
favor das secretarias dos estados e municípios, e não dos fornecedores. Agradeceu a presença
da Coordenadora de Materiais e Suprimentos Secretaria de Estado do Paraná, Professora Irian
Marques, enfatizando a importância da sua enriquecedora participação na audiência. Passou a
condução da audiência para a Coordenadora Geral de Mercado, Qualidade e Compras do
FNDE, Senhora Aloma Marques Taveira, para realizar a apresentação das especificações
preliminares. A Senhora Aloma reiterou a importância da realização da Audiência Pública e
iniciou a apresentação, passando item por item das especificações, oportunidade em que foram
anotadas algumas sugestões. Foi sugerido rever a classificação dos selos de qualidade que
devem acompanhar os equipamentos, de forma a ampliar a participação dos fabricantes, se
baseando na tabela do Inmetro. Sugeriram incluir na especificação preliminar a função de
turbo resfriamento porque todos os fabricantes podem atender. Foi sugerido alterar a
especificação quanto à vazão de ar associando a vazão mínima à velocidade mínima. Para os
aparelhos de 9.000 btus, reduzir a vazão mínima para 390m3/h e indicar em cada velocidade a
vazão mínima. Mantiveram a informação que a voltagem para o aparelho de Ar Condicionado
deve ser sempre em 220 volts. Sugeriram, para os aparelhos de 18.000 btus, reduzir a ENCE
para no mínimo B e, para os de 24.000 btus, reduzir a ENCE para no mínimo C. Outra
sugestão foi inserir na especificação o Sistema Inverte, devido a questões ambientais.
Referente à entrega dos aparelhos de Ar Condicionado, escalonar de acordo com modelo do
aparelho. Reavaliar o aparelho de 48.000 btus, por ser um produto importado, tendo como
prazo de entrega tempo superior a 160 dias. Sugeriram que os prazos de entrega de aparelhos
de Ar Condicionado para a Região Norte sejam diferenciados. Os fornecedores optaram por
continuar entregando os aparelhos de Ar Condicionado sem a instalação dos mesmos. Em
seguida, a Senhora Aloma fez apresentação das especificações do Climatizador. Os presentes
não demonstraram interesse quanto à realização de processo público para
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contratação/aquisição de climatizadores, tendo em vista que o mercado ainda se encontra em
fase de estudo e aperfeiçoamento, não havendo produção nacional substancial, nem número
representativo de fornecedores. Discorreu-se, ademais, sobre a previsão de implantação de
monitoramento nas licitações realizadas pelo FNDE, cujo objetivo é manter a qualidade
proposta no edital em toda a produção de equipamentos, redução de imperfeições e nãoconformidades dos produtos entregues e melhoria do próprio processo licitatório e do controle
de qualidade da empresa. O monitoramento será realizado por meio de visitas às fábricas
durante o período de produção. Por fim, foi informado aos fornecedores que outras
contribuições para aprimoramento das especificações técnicas, bem como para o saneamento
de dúvidas, poderiam ser enviadas até o dia 26 de setembro de 2012 para o e-mail constante
do Aviso de Audiência, juntamente com o questionário sobre o perfil das empresas. A
Presidente encerrou a audiência às 17h30 minutos.

