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ATA DA SESSÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 

 

Ata de Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de notebooks, 

chromebooks e plataformas de carregamento móvel para Rede Pública de Educação do Estado 

de São Paulo e demais Órgãos vinculados. 

Data: 24/07/2019 

Horário: 10 horas às 13 horas 

Endereço: Praça da República, 53 – República – São Paulo/SP – Salão Nobre 

 

O objetivo desta audiência pública, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, é a atividade 

institucional de informação e oitiva da população, das entidades organizadas da sociedade e de 

empresas especializadas, com a finalidade de divulgar e realizar a coleta de informações, 

sugestões e outros elementos que viabilizem a licitação de ata de registro de preços para 

aquisição de notebooks, chromebooks e plataformas de carregamento móvel para Rede Pública 

de Educação do Estado de São Paulo e demais órgãos vinculados. 

A presente ata conterá os principais pontos tratados no decorrer da audiência, uma vez que a ata 

da sessão da audiência pública, a lista de presença dos participantes, o documento base 

preliminar, a apresentação técnica do documento base e as respostas aos pedidos de 

esclarecimentos e sugestões ficarão disponibilizados para consulta no endereço 

https://www.educacao.sp.gov.br/audiencia-publica 

 

PREÂMBULO 

 

Na data de 24/07/2019 às 10:30 horas, reuniram-se no Salão Nobre da Secretaria Estadual de 

Educação – SEDUC, localizado na Praça da República, 53- cep 01045-903 –São Paulo – SP, o 

Presidente da sessão da audiência pública, Sr. Thiago Guimarães Cardoso, Coordenador da 

CITEM, ato contínuo designou como membros, a Senhora Renilda Peres de Lima – Chefe de 

Gabinete - SEDUC, a Senhora Raquel Fernanda Favaro, Diretora Técnica do DESUP/SEDUC, 
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a Senhora Ligia Carina Camargo Barbosa – Diretora Técnica – CITEM/SEDUC, o senhor 

Rodolfo Augusto Boschiero - Executivo Público – CITEM/SEDUC, o Senhor Rodrigo Cristiano 

Boschiero - Assessor Técnico IV – CITEM/SEDUC, o Senhor Julio Cezar da Camara Ribeiro 

Viana, Diretor do Departamento de Tecnologia/FDE, o Senhor Wilson Roberto Berber Ananias, 

Coordenador da Equipe de Técnica/FDE, a Senhora Cristina de Fátima Manso – Gerente de 

Gestão, recursos e serviços – DTI/FDE, a Senhora Isaura Teixeira de Souza – Gerente de 

Operações e Inovações da Tecnologia da Informação – DTI/FDE, para comporem a mesa. Na 

oportunidade, o presidente da mesa convidou o Senhor Marcos Aparecido Barros de Lima – 

Diretor Técnico – DETEC/SEDUC para integrar a mesa Diretora da sessão da audiência pública 

em epígrafe, bem como os demais participantes que compuseram o Plenário da sessão. 

 
ABERTURA DA AUDIÊNCIA 

 

Às 10:30 foi aberta a sessão da audiência pública, a começar com a abertura formal da audiência, 

das normas em que se regerá e das demais informações necessárias e úteis para a condução dos 

trabalhos.  

O Senhor Thiago, Presidente da mesa, iniciou agradecendo a presença de todos e em seguida 

passou a palavra para Senhora Renilda Peres de Lima, Chefe de Gabinete, que contextualizou a 

situação atual da rede, e suas pretensões pedagógicas destacando toda complexidade diante do 

seu tamanho. Pontuou também a política da pasta para a realização de audiências públicas para 

todas as licitações.  

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O Presidente e membros da mesa realizaram a apresentação do projeto e objetivos desta 

audiência, apontando, inclusive os pontos críticos sobre ele. 

Finda a apresentação, o Presidente respondeu alguns questionamentos enviado pelo canal no 

regimento interno anteriormente ao prazo apontado no Art. 3º, Parágrafo Terceiro. Em seguida, 
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houve uma pausa para apresentação de novos questionamentos até às 11:30, o qual teve o prazo 

estendido até as 12:00 horas. Após esse período, informou que o prazo para pedidos de 

esclarecimentos e sugestões encerrou-se 12:00 horas. 

 

LEITURA E RESPOSTA DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

Às 12:00 horas, o Presidente informou que, os esclarecimentos seriam 

disponibilizados via Internet (no link  https://www.educacao.sp.gov.br/audiencia-publica/), 

devido à grande quantidade de pedidos de esclarecimentos enviados aos canais disponibilizados, 

deixando o tempo restante da audiência para debate.  

 

DEBATE 

 

Às 12:00 horas inicia-se o debate, o Presidente explicou as regras do debate e 

deu palavra aos presentes. Foi ressaltado pelo presidente que a gravação do debate será 

disponibilizada na íntegra no site da SEDUC, previsto pelo regimento interno desta audiência. 

Com o debate, o presidente resolveu estender o prazo para envio de 

esclarecimentos, sugestões e questionamentos, mantendo os canais de comunicação abertos até 

o dia 26/07/2019 às 11:30 horas. Mediante a esta ação, o prazo para publicação das respostas se 

dará em até 07 dias úteis, contados a partir de 24/07/2019. 

 
ENCERRAMENTO 

 

O Presidente concedeu a palavra à Sr.ª Renilda Peres de Lima para suas 

considerações finais. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às 12:52 horas, 

sendo lavrada a presente ata por Ligia Carina Camargo Barbosa e assinada pelo Presidente, 

pelos demais membros da mesa Diretora. Representantes das empresas e órgãos públicos 

presentes representados na lista de presença anexa. 
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DOS ANEXOS 

 

Fazem parte integrante da presente ata 

1- Lista Presença 

2- Pedidos de Esclarecimentos de Questionamentos e Sugestões por meio do Formulário on-

line e correio eletrônico 

 

Assinam a Presente ATA: 

 

Mesa Diretora: 

 

________________________                             __________________________ 

Thiago Guimarães Cardoso                                 Ligia Carina Camargo Barbosa 

 Presidente                                                           Secretário(a) 

 

 

_______________________________              ___________________________ 

Julio Cezar da Camara Ribeiro Viana                Wilson Roberto Berber Ananias 

 Membro                                                             Membro  

 

 

_____________________________              ____________________________ 

Raquel Fernanda Favero                                    Renilda Peres de Lima 

Membro                                                              Membro  

 

 

______________________________                ____________________________ 

Cristina de Fátima Manso                                   Isaura Teixeira de Souza  

Membro                                                               Membro 

 

_________________________                  ____________________________ 

Rodrigo Cristiano Boschiero                               Rodolfo Augusto Boschiero 

Membro                                                               Membro 

 

____________________________ 

Marcos Aparecido Barros de Lima 

Membro 


