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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2011
AQUISIÇÃO DE TABLETS
ASSUNTO:
Audiência Pública para levantamento de subsídios para processo licitatório, visando à
contratação de empresa para fornecimento de Tablets para atendimento a instituições de
ensino.
DATA:
Dia 24 de agosto de 2011, no horário de 08:00 às 12:00 horas, conforme Aviso de
Audiência Pública nº 05/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE.
LOCAL:
Auditório do Anexo II do Ministério da Educação, Subsolo Esplanada dos Ministérios,
Bloco L, Brasília-DF – CEP: 70047-900.
OBJETIVO:
Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de aquisições públicas
e levantar subsídios para a definição de especificações técnicas de Tablet, com a
finalidade de atendimento a alunos da educação básica das instituições de ensino
municipal, estadual e do Distrito Federal.
COMPOSIÇÃO DA MESA:
•

Presidente da Mesa: José Guilherme Moreira Ribeiro – Diretoria de Tecnologia –
DIRTE/FNDE;

•

Mauro Moura – Diretoria de Tecnologia – DIRTE/FNDE

PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
O senhor José Guilherme abriu a Audiência Nº 05/2011, esclarecendo alguns pontos sobre
a condução dos trabalhos durante a sessão. Após, apresentou o Senhor Mauro Moura,
técnico da DIRTE/FNDE, como membro convidado a compor a mesa. Em seguida fez um
breve relato sobre o produto a ser adquirido e apresentou alguns pontos relevantes de

uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina sobre o uso de
equipamentos tecnológicos na educação, especialmente pelos jovens. Esclarece, ainda, o
porquê da não aceitação do IPAD como ferramenta educacional em razão da tecnologia
desse equipamento não se adaptar a educação.
Quanto a aquisição do Tablet o Presidente mostra as vantagens do produto em relação ao
computador portátil, no que se refere à durabilidade da bateria, minimização dos custos
com a recarga dos aparelhos, agilidade em produzir ações colaborativas, além da
interação com as mídias que reproduzem o conteúdo. Ainda segundo a pesquisa o Tablet,
o UCA assim como, os laboratórios não são a solução para todos os problemas da
educação, mas tem se mostrado uma ferramenta de grande valia para o desenvolvimento
intelectual dos usuários com características de sistema operacional, processadores e
outros elementos que o compõe. Na demonstração do que o Ministério da Educação
espera do produto a ser adquirido foram apresentados alguns modelos existentes, com a
ressalva de que o equipamento deve possuir funcionalidade educacional acima do
esperado, além da plataforma educacional como solução dentro da escola com dispositivo
integrado.
Esclareceu que será exigida a certificação de qualidade dos equipamentos que fizerem
uso da tecnologia, de acordo com norma da ANATEL, que em sua resolução determina
que todo equipamento de comunicação deve contemplar essa cerificação. Em seguida o
Presidente abriu espaço para intervalo e posterior retorno com vistas à elaboração de
questionamentos.
Após o intervalo, os trabalhos foram retomados com esclarecimentos das dúvidas e
inquietações dos presentes até as 12h00min, momento em que a sessão da Audiência
Pública nº 05/2011, deu-se por encerrada, na palavra do senhor José Guilherme.

Os pedidos de esclarecimentos, depois de numerados foram respondidos e o
vídeo com a íntegra da audiência encontra-se anexado ao processo em conjunto
com

a

relação

dos

participantes,

http://www.fnde.gov.br/index.php/compras

disponibilizada

em:

