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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
Reunião Técnica realizada em 11/07/2017 sobre 
participação em ARP – Ata de Registro de Preços 

 
Público-alvo: Prefeitos, secretários municipais de educação e gestores de convênio dos municípios 
 
 
PERGUNTA: Onde está disponível o termo de convênio e o plano de trabalho (modelos) para 
participar da ata de obras de pequenas reformas? 
RESPOSTA: As minutas estão na pasta entregue no evento para cada Município. 
 
 
PERGUNTA: Como vamos fazer a lei se não sabemos o valor a ser repassado à FDE? 
RESPOSTA: A minuta do projeto de lei está disponível no portal da FDE (clique aqui). 
 
 
PERGUNTA: Nossa creche foi construída com recurso de emenda parlamentar. Posso fazer adesão 
à ARP-Mobiliário? 
RESPOSTA: Sim, desde que os itens constantes em nossa ata possam suprir suas necessidades; 
precisamos apenas que sejam avaliadas as quantidades dos itens. 
 
 
PERGUNTA: Onde encontramos a minuta padrão para encaminhar para Câmara? 
RESPOSTA: A minuta do projeto de lei está disponível no portal da FDE (clique aqui).  
 
 
PERGUNTA: Pode ser solicitada a inclusão de itens que não compõe ata FDE padrão? 
RESPOSTA: Sim, para os novos processos estamos abertos às sugestões. 
 
 
PERGUNTA: Se a prefeitura comprar menos de 50.000 kits é possível o material sair sem logo do 
Governo do Estado? 
RESPOSTA: Estamos definindo o que será colocado na caixa; levaremos em consideração sua 
ponderação. 
 
 
PERGUNTA: Qual o valor dos custos indiretos a ser pago à FDE? 
RESPOSTA: Será apresentado em cada processo, antes da assinatura do convênio, pois os serviços 
a serem prestados além do processo licitatório estarão incluídos outros serviços. 
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PERGUNTA: Como prever a quantidade de alunos por fase de ensino para o ano de 2018? Uma vez 
que somente após a projeção de fim do ano teremos essa quantidade exata, serve ser feito por 
estimativa? 
RESPOSTA: Pode ser utilizado o número de alunos atuais com uma projeção futura para 2018. 
Importante lembrar que na Ata o quantitativo licitado não é obrigatório o Município adquirir. Em 
caso da utilização da Ata feita pela FDE, o Município emitindo a Ordem de Fornecimento, neste 
documento poderemos ainda aditar a quantidade em até 25% conforme legislação. 
 
 
PERGUNTA: Pensando na mudança que a FDE pretende fazer, como a FDE vê as micros e pequenas 
empresas na inserção desse processo? Nas atas existem lotes divisíveis? 
RESPOSTA: Nos processos licitatórios estamos estabelecendo vários lotes com objetivo de ampliar 
competição e além disso permitimos participação de consórcios. 
 
 
PERGUNTA: Solicito detalhamento da Cláusula 4 item 4.1 – do Plano de Trabalho. 
RESPOSTA: A questão dos custos da FDE será detalhada e negociada com os participantes antes da 
assinatura do convênio. 
 
 
PERGUNTA: Qual o prazo para encaminhar a lei municipal que autoriza a assinatura do convênio? 
RESPOSTA: Para assinatura de qualquer convênio primeiro o Município tem que já possuir a lei 
municipal. 
 
 
PERGUNTA: Como comprar uniformes para alunos e professores? 
RESPOSTA: Ainda não foi colocado como prioridade pela FDE. Solicito que enviem sugestões para 
que possamos estudar e preparar o processo. 
 
 
PERGUNTA: Mobiliário para creche finalizada com o convênio FDE tem que ser licitado através do 
catálogo ou pode ser adquirido com similares. 
RESPOSTA: As creches devem seguir o padrão mínimo estabelecido pela FDE, mas não é 
obrigatório seguir nosso catálogo; pode ser similar. 
 
 
PERGUNTA: As escolas municipais poderão comprar os suprimentos com os recursos do PDDE? 
RESPOSTA: O município pode utilizar os recursos do PDDE para comprar suprimentos desde que 
estejam no objeto definido pelo MEC/FNDE. 
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PERGUNTA: Não consta transferidor no kit escolar lote 2. 
RESPOSTA: Com relação ao transferidor vamos estudar para os processos, pois não constou da 
Audiência Pública que fizemos em 22/06/2017 para discussão com o mercado produtor. 
 
 
PERGUNTA: Os municípios têm lei autorizando a celebração de convênios com a Secretaria de 
Estado da Educação para convênios da merenda, transporte, entre outros. Essa não serve? 
RESPOSTA: A legislação atual com a SEE não serve para este fim. A minuta do projeto de lei está 
disponível no portal da FDE (clique aqui). 
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