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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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O�cio SEPLAG/CENTRAL nº. 708/2018

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2018.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1501558 000011/2018

OBJETO: 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 interatividade integrado, conteúdos complementares em plataforma web (Ambiente Virtual de Aprendizagem –
AVA) e materiais didáticos impressos, na forma contida neste termo de referência e seus anexos.

I – DAS PRELIMINARES

Impugnação interposta tempestivamente pela TOPCODERS TECNOLOGIA LTDA EPP, com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002.

 

II - DAS FORMALIDADES

Registre-se que a resposta foi devidamente encaminhada à impugnante, tempestivamente, via e-mail. Tal impugnação e respectiva resposta serão devidamente
autuadas em apenso ao processo principal e levados ao conhecimento público, a partir de sua disponibilização no “Portal de compras MG”
(www.compras.mg.gov.br).

 

III - DA ANÁLISE

Insurge-se a impugnante contra o edital em seara de responsabilidade da área técnica competente. Destarte, transcrevemos integralmente infra a resposta
aos termos impugnatórios apresentados por essa empresa, em conformidade com o posicionamento técnico da área responsável da Secretaria de Estado de
Educação - SEE MG por meio da Nota Técnica nº 4/SEE/SEAD/2018:
 
"(...)

DA EXIGÊNCIA DE 1 MONITOR A CADA 500 CURSISTAS

A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE-MG) optou pela modalidade de educação telepresencial, em detrimento de outras
modalidades de ensino a distância, justamente pela possibilidade de interação ao vivo entre o formador e o cursista, simulando o ambiente de uma sala
de aula presencial. Assim, espera-se que os alunos possam enviar suas dúvidas quanto ao conteúdo que está sendo lecionado em tempo real e receber a
resposta ainda no decorrer da aula, seja em formato textual via sistema, seja, preferencialmente, ao vivo pelo próprio ministrante. Da mesma forma, o
formador poderia realizar questionamentos aos cursistas e receber o compilado da resposta de todos em poucos minutos. Entendemos que essa
dinâmica enriquece o processo de ensino e aprendizagem, pois permite maior interação e viabiliza o atendimento das dúvidas dos cursistas,
qualificando as respostas e reduzindo tempo de espera. Também entendemos tal aproximação entre o formador e o cursista estimula o interesse e
compromisso pelo curso, minimizando os índices de evasão, que por experiências recentes da SEE, tem sido alto no modelo auto instrucional, primando
assim pelo princípio da eficiência do gasto público.

Para que seja possível essa interação, faz-se necessário que exista uma equipe de monitores remotos preparados para assumir a intermediação do
contato entre formador e cursista. Para composição da equipe de monitores, partimos dos pressupostos: i) no momento de elaboração do conteúdo da
aula, é trabalho da equipe de Conteudistas e Formadores, profissionais experientes na ministração do conteúdo, prever e catalogar dúvidas que são
rotineiras/frequentes, já formatando respostas para tais questões; ii) o trabalho dos monitores consiste na triagem e categorização das dúvidas durante
a transmissão para resposta ao cursista. Desta forma, a organização dos monitores se dá por níveis: primeiramente as dúvidas serão categorizadas e
agrupadas de acordo com os temas por um primeiro nível de monitoria. Em seguida, as dúvidas, categorizadas e agrupadas por assuntos, serão
respondidas, em grande parte, pelos monitores do segundo nível, a partir das respostas previamente elaboradas pelos Formadores e Conteudistas,
reduzindo-se, desse modo, o tempo de espera do cursista. Haveria ainda um terceiro nível de monitoria responsável por realizar uma análise mais
qualificada das dúvidas, selecionando aquelas que agreguem a aula está sendo lecionada, para resposta ao vivo durante a transmissão, e pelos
Conteudistas que deverão respondê-las em tempo real ou posteriormente, via plataforma web (AVA).

Para definir o quantitativo dessa equipe a SEE-MG se baseou em experiências de sucesso de cursos telepresenciais do próprio Governo do Estado de
Minas Gerais e de outros estados. Verificou-se que os parâmetros para a definição do número de monitores variam na proporção de: a) 1 monitor a
cada 300 cursistas (Experiência do Governo de Alagoas durante curso telepresencial do ENEM); b) 1 monitor a cada 600 cursistas (experiência da
SEDESE/MG). Se considerarmos uma média simples, teremos 450 monitores por cursista como parâmetro de qualidade.

Sendo assim, entendemos ser razoável solicitarmos um monitor a cada 500 cursistas, pois se consideramos que pelo menos 50% desses cursistas terão
uma única dúvida em algum momento do decorrer de uma aula de duração de 2 horas, teremos um monitor trabalhando com cerca de dois
questionamentos por minuto, o que já é um ritmo intenso. Claramente, apenas um monitor lidando com esse volume de trabalho, como sugerido pela
empresa, é uma tarefa humanamente impossível.

Tratando-se de educação pública universal em um estado com tamanha dimensão como Minas Gerais, considerando que a escala de atendimento
sempre será grande e deve ser assumida com responsabilidade pela administração pública, e ainda, a necessidade da SEE-MG em contar com
contratados que sejam capazes de lidar com a escala sem prejudicar a qualidade do serviço ofertado, considera-se o número de monitores (1 monitor a
cada 500 cursistas) adequado.

 

Á



DA RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME

Questionamento: Exigência de comprovação de capacidade técnica na prestação do objeto licitado restringindo à BANDA DE FREQUÊNCIA C. Nota-
se que o objeto licitado é relativo à transmissão de cursos telepresenciais via satélite em posição orbital 70W com sistema de interatividade integrado.

O que não se compreende é a limitação à Banda C, uma vez que diversas outras bandas cujo espectro de frequência possui superior capacidade de
transmissão De fato, a título elucidativo, o quadro abaixo, destaca-se que as Bandas Ku e Ka tem a mesma finalidade que a Banda C, no entanto, com
capacidade de transmissão absolutamente superior.

Resposta:

O Edital 2498426/2018 não exige comprovação de capacidade técnica direcionada para banda C. O que se exige é que a empresa tenha
executado "serviços de produção, ministração e transmissão via satélite de cursos de formação", conforme se lê no seu Item 8.4, que pode ser na
Banda C, Ka ou Ku.

Esta exigência está posta para a execução dos serviços que se quer contratar. A definição pela Banda C subsidia-se nas definições já apresentados no
termo de referência, conforme expostos abaixo:

“A posição satelital 70º W consiste em instrumento fundamental para execução do projeto, uma vez que se instrumentaliza na possibilidade de oferta de
outros programas de cunho educacional além deste, a exemplo da TV Escola do Ministério da Educação e dos programas da Rede Minas.” (Item 6.1 do
edital).

“Além da importância de se garantir a transmissão de aulas ao vivo, o acesso aos demais canais públicos estaduais e federais, é um fator de  otimização
de recurso técnico e menor dispêndio financeiro, se considerado  que  o sistema satélite a ser instalado possa a ter  a  possibilidade de  manter o mesmo
espaço e posição de satélite contratado pelas demais emissoras públicas, ressaltando entre elas  a TV Minas , uma TV Educativa do Governo do Estado
de Minas Gerais que tem aderência total com ao assunto em tela.” (Item 6.4 do edital)

“O Satélite em posição orbital 70ºW é utilizado pela empresa detentora da exclusividade da exploração do segmento espacial 70ºW, sendo pioneira
nesta atividade. Por esse motivo a maioria dos canais públicos concentra sua plataforma principal de transmissão no referido satélite. Com a presença
da maioria das emissoras públicas e privadas de televisão, a única forma de se conseguir a recepção do sinal dos referidos canais públicos como TV
Escola, TV Senado, TV Justiça, Rede Minas, dentre outros, por meio dos equipamentos já instalados ou a instalar, é utilizar o mesmo satélite para a
nova transmissão pretendida. Desta forma consegue-se agregar em um único sistema satelital (antena parabólica comum e respectivo receptor) a
recepção dos diversos canais citados.”(Item 6.8 do edital)

A Secretaria de Estado de Educação deve observar a integração de esforços e investimentos para o atendimento qualitativo à sociedade. A alteração da
banda do satélite demandaria novos equipamentos de recepção, que encareceriam significativamente o projeto e duplicaria os esforços e investimentos
para atendimento do mesmo objeto/demanda, que é a oferta de uma educação pública de qualidade, com formação continuada dos servidores e
ampliação da oferta educacional aos educandos. Além disso, as ferramentas utilizadas são comumente encontradas no mercado, integradas por
processo pedagógico de ensino especifico e não por definições de uma arquitetura de tecnologia de informação e comunicação pré-estabelecida ou
incomum.

(...)"
 

IV - DA DECISÃO

Em face das considerações expendidas supra, em conformidade com o posicionamento de lavra da área técnica responsável, por entender que os requisitos e
princípios que permeiam os atos da Administração Pública devem ser irrestritamente observados, resta conhecida a impugnação apresentada pela
TOPCODERS TECNOLOGIA LTDA EPP, por sua regularidade, para, no mérito, negar-lhe provimento, observada a legislação de regência da matéria.
 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2018.

  

Documento assinado eletronicamente por Roney de Aguiar Costa, Pregoeiro(a), em 20/12/2018, às 17:47, 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 2724218 e o código CRC 8C80544B.
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