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Contexto Histórico
Período anterior
Atendimento às demandas da educação de estados e municípios diante das
seguintes constatações:
 Capacidade técnico-administrativa e financeira reduzidas (falta de
execução orçamentária);
 Falta de produtos/materiais
qualidade atestada);

padronizados e adequados (com

 Desvinculação do processo de formulação e implementação de
políticas públicas;
 Falta de transparência.

Solução

REGISTRO DE PREÇOS NACIONAL

Conceito: modelo gerencial em que é realizada uma única licitação para
o atendimento de toda rede educacional brasileira

Registro de Preços Nacional – RPN
Demanda
50.000.000 de alunos da Educação
Básica (ganho de escala)

Especialistas geram a 1ª proposta
de especificação padronizada
(universidades, INMETRO e
entidades certificadoras)

Estudo de mercado:
- Dados econômicos
- Cadeia produtiva
- Cadeia logística
- Referência de preço
(definição da estratégia de
licitação)
Audiência Pública:
Consolida as especificações
e o modelo de aquisição

Pregão eletrônico

Variedade de especificações

RPN
Registro de
Preços Nacional

Adesão pelos estados,
municípios e instituições
federais:
- Recursos próprios
- Emenda parlamentar
- Orçamento Federal (FNDE)
- Linha de crédito (BNDES)
- Convênio

Controle e acompanhamento da
qualidade feitos pelo INMETRO e
outros.

Benefícios
Conhecimento da realidade local: estudos de mercado e
audiências públicas
Ganho de escala – maior poder de compra governamental

Racionalidade processual

Menor risco de corrupção e cooptação/ Maior transparência

Adequação, qualidade e padronização dos produtos adquiridos

Resultados - exemplos
Ônibus Escolar: 15.535 adesões concedidas – 2008/2011
valor de mercado

valor registrado

economia

3,71 bilhões

3,22 bilhões

490 milhões – 13,20%

Equipamentos médicos: HUs participam na origem - 2011
valor de mercado

valor registrado

economia

160 milhões

69,62 milhões

90,3 milhões – 56,48%

Laboratórios Móveis: Aquisição pelo FNDE de 40 conjuntos de caminhão, baú e
laboratório, para distribuição aos Institutos Federais de Ensino Superior – IFES – 2010

valor de mercado

valor registrado

Economia

87,5 milhões

41,1 milhões

46,4 milhões – 53%

Projetores Interativos: 43.296 adesões - 2010
valor de mercado

valor registrado

Economia

282,3 milhões

146,9 milhões

135,4 milhões – 47,9%

Mobiliários escolares: 2.033.747 itens autorizados – 2010/2011
valor de mercado

valor registrado

economia

793 milhões

715 milhões

78 milhões – 9,84%

Eficiência de Gastos Públicos – 2008 a 2011

VALOR TOTAL DE MERCADO

R$ 6.635.204.623,93
VALOR TOTAL REGISTRADO PELO FNDE

R$ 5.319.325.752,40
ECONOMIA TOTAL

R$ 1.315.878.871,53

19,83%

Os preços registrados como referência são os obtidos das compras realizadas por
estados e municípios e da composição dos custos de cada produto citado, ou seja, são
referências de preços reais

Registro de Preços – Brinquedos Educação infantil

O Registro de preços para eventual aquisição de
brinquedos visando atender a Educação Infantil será
dividido em três etapas:

1ª etapa: brinquedos comuns às crianças de 0 a 5 anos
2ª etapa: brinquedos para crianças de 0 a 3 anos
3ª etapa: brinquedos para crianças de 4 a 5 anos

Itens a serem registrados – 1ª etapa
1- Bandinha rítmica
2 - Fantoche Família Negra
3 - Fantoche Família Branca
4 - Fantoche Folclore
5 - Fantoche Animais Domésticos
6 - Teatro de Fantoche - madeira
7 - Teatro de Fantoche - tecido
8 - Blocos lógicos - madeira
9 - Encaixe de blocos - madeira
10 - Caminhão Coletor de Lixo - plástico
11 - Caminhão tipo cegonha - plástico
12 - Caminhão tipo caçamba - plástico
13 - Caminhão tipo Bombeiro - plástico
14 - Conjunto de almofadas - tecido
15 - Almofadão - tecido
16 - Minhocão – túnel de pano - tecido
17 - Conjunto de bicho com filhotes tecido
18 - Boneca bebê negra - vinil
19 - Boneca bebê branca - vinil
20 - Boneco menino branco - vinil
21 - Boneco menino negro - vinil
22 - Boneca menina branca – vinil
23 - Boneca menina negra – vinil
24 - Berço para bonecas – metal

25 - Carrinho de boneca - metal
26 - Avião Bi-Plano - madeira
27 - Cavalo de balanço - madeira
28 - Casinha de boneca - madeira
29 - Pia de cozinha - MDF
30 - Fogão – MDF
31 - Geladeira - MDF
32 - Quebra-Cabeça Mamãe e
Filhotes - papelão
33 - Quebra-cabeça Progressivo papelão
34 - Dominó com textura - MDF
35 - Jogo da memória com textura MDF
36 - Jogos profissões – MDF
37 - Passa peça - MDF
38 - Caixa brinquedoteca - MDF
39 - Rodão - borracha
40 - Bolas - borracha
41 - Bolas com guizo - borracha
42 - Bolas de futebol - vinil
43 - Bolas de volley - vinil
44 - Bolas de basquete - vinil
45 - Telefone - plástico
46 - Máquina fotográfica - plástico

47 - Jogo de peças sopradas para
encaixe - plástico
48 - Fantasia Infantil "Princesa
Branca de Neve Luxo - 108 cm
49 - Fantasia Infantil "Princesa
Branca de Nev e Luxo - 120 cm
50 - Fantasia Infantil "Fada Sininho
Luxo" - 108 cm
51 - Fantasia Infantil "Fada Sininho
Luxo"- 120 cm
52 - Fantasia Infantil "Jasmine"
53 - Fantasia Infantil "Ninja"
54 - Fantasia Infantil "Batman"
completa - 108 cm
55 - Fantasia Infantil "Batman"
completa - 120 cm
56 - Fantasia Infantil "Super Homem"
standard - 108 cm
57 - Fantasia Infantil "Super Homem"
standard - 120 cm
58 - Fantasia Infantil "Guerreiro de
Armadura de Flash"
59 - Fantasia Infantil "Bruxa com
Morcego"
60 - Fantasia Infantil kit chapeu, capa
e sapatilha

Critério de Julgamento
GRUPOS DE ABRANGÊNCIA
GRUPOS
(matéria-prima/linha produtiva)
•
•
•
•
•
•
•
•

Brinquedos em tecido
Brinquedos em plástico
Brinquedos em vinil
Brinquedos em metal
Brinquedos em madeira
Brinquedos em MDF
Brinquedos em papelão
Fantasias

• Região SUL, SUDESTE e
CENTRO-OESTE
• Região NORTE E NORDESTE

Aprovação das Amostras e Controle de Qualidade
• 1ª
Etapa: aprovação pedagógica das amostras pela
Comissão Técnica da SEB/MEC, na fase de aceitação da
proposta.
• 2ª Etapa: aprovação das amostras por laboratório
acreditado pelo Inmetro (avaliação de conformidade às
especificações do Termo de referência e requisitos
estipulados, ou seja, verificações dimensionais e ensaios
químicos da matéria-prima de cada item), na fase de
aceitação da proposta.
• 3ª Etapa: controle de qualidade durante as etapas de
produção.

Outras informações
• Os prazos para entrega variam de acordo com o quantitativo
contratado
• Todos os brinquedos deverão ser identificados com a gravação
FNDE/MEC, na cor indicada pelo Edital
• As atas de registro de preços são gerenciadas por meio do
Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços –
SigarpWEB, em que constam todas as informações referentes à
pedidos e concessões de adesões, bem como de contratos
firmados entre a empresa e os órgãos aderentes – essa última
informação deve ser, obrigatoriamente, prestada pelas empresas
fornecedoras por meio do referido sistema
• IMPORTANTE: os quantitativos são registrados pelo FNDE e
apenas, eventualmente, adquiridos pela instituição – o
quantitativo efetivamente fornecido dependerá dos pedidos
realizados pelos estados e municípios interessados
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