
À  

UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS 

Senhora Supervisora 

 

   Determino expedição de ofício ao 

Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, nos seguintes termos: 

 

A disponibilização dos tablets foi considerada como 

essencial para dar acesso ao ensino a distância e alegou-se extrema urgência 

em fazer a licitação e a contratação, conforme declarações, em 29/09/2020, 

do Senhor Secretário de Governo1, que atribuía ao TCMSP a 

responsabilidade por atraso na entrega do dispositivo eletrônico aos alunos. 

 

A licitação foi lançada em 16/09/2020 e suspensa 

cautelarmente em 25/09/2020, com referendo pelo Colegiado em 

30/09/2020, tendo sido autorizada sua retomada em 21/10/2020. O certame 

finalizou em 14/11/2020, com adjudicação do objeto à empresa Multilaser 

Industrial SA. Em seguida, anunciou-se, ainda para dezembro 20202, a 

entrega dos primeiros 46 mil tablets para aqueles alunos que eram 

considerados prioritários por não terem tido acesso até então ao ensino 

online, e, também, que até fevereiro de 2021 todos os alunos já teriam 

recebido o tablet. 

 

                                                 
1 “A gente tem esperança de hoje ainda o Tribunal de Contas liberar a licitação e tão logo ele libere a 

gente já abre a licitação. Então por enquanto nós atrasamos dois dias, a bola tá lá com o Tribunal de 

Contas. A cada dia que o Tribunal de Contas mantém a licitação suspensa é um dia mais de atraso pra 

entrega dos tablets”, disse Rizek. (https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/eleicoes/2020/noticia/2020/09/29/covas-diz-que-nao-vai-ceder-a-pressoes-para-a-retomada-das-

aulas-presenciais-na-cidade-de-sp.ghtml) 
2 “Os primeiros 10%, ou seja, 46 mil tablets serão entregues a partir da próxima semana e até o final de 

fevereiro todos os alunos da rede pública municipal do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e também do 

ensino médio, terão o tablet para estudar no contraturno com chip 4G”, disse Caetano. 

(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/08/prefeitura-de-sp-vai-entregar-apenas-10percent-

dos-465-mil-tablets-prometidos-para-aulas-remotas-9-meses-apos-fechamento-das-escolas.ghtml) 



Tendo em vista a persistência, ainda agora, de atraso 

na entrega dos tablets para todos os alunos, relatada pela Subsecretaria de 

Fiscalização e Controle (Peça 15), solicito que esta Secretaria Municipal de 

Educação encaminhe os esclarecimentos necessários quanto ao apontado 

pela Auditoria deste Tribunal, no prazo de 5 dias úteis, informando: 

a) Quantos tablets foram efetivamente entregues 

pela contratada à SME? 

a.1) Os tablets da Ordem de Fornecimento 

2 (OF2) já foram entregues pela contratada 

para as escolas? 

a.2) Os prazos de entrega das OFs 1 e 2 

foram cumpridos? 

a.3) Qual o total de unidades com defeito 

recebidas até o momento? 

a.4) Qual o tipo de defeito com maior 

incidência? 

a.5) Como tem sido realizada a troca dos 

equipamentos defeituosos e em que prazo? 

a.6) Como esses equipamentos defeituosos 

têm, eventualmente, afetado o cronograma 

de entrega aos alunos e quais providências 

a SME adotou para mitigar o problema? 

b) Quantos tablets foram configurados com os chips 

e distribuídos aos alunos? 

b.1) Qual o procedimento de entrega dos 

equipamentos aos alunos? 

b.2) Foi elaborado algum tutorial para 

orientar a utilização adequada dos tablets 

por pais e alunos? 



c) Em qual processo administrativo (SEI) foram 

anexados os atestes de recebimento dos tablets? 

c.1) Já foram feitos atestes/recebimentos 

definitivos? 

c.2) Foi realizado algum pagamento dos 

tablets? 

d) A SME já está utilizando o sistema Pulsus para 

efetuar as configurações e coletar dados de 

hardware e software dos tablets? 

d.1) Quais informações o sistema captura 

sobre as configurações dos tablets, 

principalmente sobre o tipo de 

processador? É possível capturar mais 

informações e com maior detalhamento? 

d.2) O sistema Pulsus está coletando 

informações que permitam a visualização 

dos componentes de hardware e software 

dos tablets? 

d.3) Há algum recurso no sistema Pulsus 

para geração de relatório que possa listar 

os 

i. tablets já cadastrados e suas 

configurações de hardware e 

software? 

d.4) Além das configurações de hardware 

e software, há outras informações 

coletadas pelo sistema Pulsus 

(especialmente os dados de alunos)? Onde 



ficam armazenadas e quem tem acesso a 

elas? 

d.5) Que informações são coletadas pelo 

Claro Monitor? Onde são armazenadas e 

quem tem acesso a elas? 

d.6) Seria possível a criação de alguns 

logins para a equipe de auditoria, com 

permissões somente para leitura e 

instruções básicas 

i. sobre como localizar os dispositivos 

e suas configurações de hardware e 

software? 

d.7) Ao verificar o documento 

“Avaliação_especificações_tablet_multila

ser.pdf” a Auditoria notou alguns pontos 

importantes: 

d.7.i) A especificação do processador no 

Edital foi “Processador Octa core de 

1,3GHz e/ou A10 Fusion 64 bits ou 

superiores”, mas a especificação 

detectada nos testes realizados pela 

Cotic indica “8xARM Cortex - 

A55@1,20Ghz”. A Cotic fez 

alguma análise sobre essa possível 

irregularidade? 

d.7.ii) No documento não constam as 

verificações de dois itens do TR: 

“Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) ou 

superior” e “Tecnologia Bluetooth 



versão 4.0 ou superior”. Trata-se da 

inexistência dos recursos? 

Considerando a nova suspensão das aulas em 

virtude do agravamento da pandemia: 

e) Quantos tablets foram entregues para os alunos? 

f) Qual é a programação atualizada de entrega aos 

alunos? 

g) Como será feito o ensino a distância para os 

alunos, especialmente os que não receberam os 

tablets e aqueles que haviam sido identificados 

como prioritários por não terem acessado as 

atividades pedagógicas online no ano de 2020? 

  

Com a certeza da atenção de V. Sa., externo minha 

consideração. 

 

 

                   São Paulo, ____/_____/_____ 

               

 

 

MAURICIO FARIA 

Conselheiro 
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