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O Estado de Minas Gerais por meio da Central de Compras, situada na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,  realizou a  Consulta Pública via
web, para contratação de empresa para prestação de serviços especializados de produção, ministração e transmissão de cursos telepresenciais via satélite
em posição orbital 70º W banda C, com sistema de intera�vidade integrado, conteúdos complementares em plataforma web (Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA) e materiais didá�cos impressos, no período de  05 de setembro de 2018 a 20 de setembro de 2018.  Isto posto, segue as
ponderações realizadas:

A empresa Educasat Educação a Distância Ltda, através do Sr. João Lacerda (Diretor Presidente), em 13 de setembro de 2018, enviou as seguintes
Solicitações de Esclarecimentos:

“Prezados senhores,

Após análise do Edital de Licitação para a prestação de Serviços de produção, ministração e transmissão de cursos telepresenciais via satélite, conforme
Aviso de Consulta Pública publicado no site Portal de Compras do Governo de Minas Gerais, gostaríamos de esclarecer os seguintes itens para a melhor
entendimento do referido edital:

1 - Termo de Referência  Item 5, inciso 5.14

No início deste inciso fala-se em atender a 50% dos docentes de Matemática e Língua Portuguesa. No entanto, na antepenúltima linha deste mesmo
inciso, o percentual apresentado é de 80%. Portanto, gostaríamos de um esclarecimento acerca do percentual correto a ser considerado e com que prazo a
empresa contratada será informada a respeito do número de escolas e cursistas que serão contemplados.

2 - Termo de Referência  Item 19.1 e 19.4

No Termo de Referência está claro que é responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilização das tele salas montadas com equipamentos
necessários a recepção do sinal de TV e a televisão para os cursistas assistirem às aulas, cabendo à CONTRATADA o suporte necessário para o ajuste da
recepção do sinal.

Também é dito no item 19.4 que a eventual ausência de cursistas nas aulas , não será considerada como critério de aferição dos serviços entregues. No
contexto colocado, entendemos que é responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar sistema que gere o fornecimento de relatórios variados como a
presença de cursistas nas aulas telepresenciais. 

Porém, no Termo de Referência não está claro se a CONTRATANTE vai designar um responsável ou profissional por tele sala para abastecer o sistema
com informações só possíveis de serem obtidas de forma presencial, como a chamada de presença, por exemplo.

Perguntamos: será designado pela CONTRATANTE,  em cada sala de aula, um responsável ou funcionário para exercer o papel de organizador das
turmas de cursistas, por vezes chamado de facilitador ou monitor presencial?

Este profissional ou colaborador é quem também irá inserir  no sistema as questões levantadas por cursistas durante as aulas para que possam ser
respondidas pelas equipes de monitores ou pelo professor telepresencial ao vivo? ”.

Resposta apresentada pela Assessoria do Gabinete da Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais:

"A princípio, constato que a primeira ponderação da empresa interessada está correta, e trata-se de erro textual do documento. O valor de 80% deve ser
substituído por 50%.

Em relação ao segundo questionamento, a resposta encontra-se no próprio TR, na parte do Glossário, que coloca que o Facilitador (profissional que irá
exercer as funções perguntadas) como servidor da CONTRATANTE."

Ao vigésimo dia do mês de setembro, a consulta pública deu-se por encerrada.

Sem mais a informar.

 

Documento assinado eletronicamente por Roney de Aguiar Costa, Pregoeiro(a), em 25/09/2018, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1833815 e o código CRC ECAD1E48.
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