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Escola Estadual Professora Maria Carmen Codo Jacomini - Santa Gertrudes

Escola estadual é inaugurada em Santa Gertrudes

Data da notícia: 07/02/2017

O investimento para a construção foi de R$ 4,97 milhões

Foi inaugurada no dia 4 de fevereiro a segunda escola estadual 
do município de Santa Gertrudes. A unidade de ensino presta 
homenagem à professora Maria Carmen Codo Jacomini, edu-
cadora de grande prestígio na cidade. O investimento para a 
construção da unidade escolar foi de R$ 4,97 milhões.

A escola estadual fica no bairro Parque dos Jequitibás, em 
um terreno com área de 4.669,97 m². A Fundação para o De-
senvolvimento da Educação (FDE), como órgão executor das 
políticas públicas da Secretaria da Educação, foi responsável 
pela construção da unidade escolar.

Com área construída de 3.192,54 m², a escola conta com 
oito salas de aula, sala de informática, laboratórios, sala de 
leitura, totalizando dezesseis salas ambientes, além de nove 
ambientes administrativos e dezoito complementares como 
cantina, despensa, refeitório, sanitários e pátios.

Acessibilidade

Vale destacar que a Escola Estadual Professora Maria Car-
men Codo Jacomini, assim como todas as novas unidades 
da rede estadual de ensino construídas pela FDE, atende aos 
requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida.
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As aquisições de bens e serviços foram licitadas por meio 
de pregões eletrônicos, perfazendo um total de 69 procedi-
mentos no valor de R$ 614, 74 milhões, dos quais 57 foram 
Atas de Registro de Preço. Essa modalidade é empregada 
nas situações em que a Administração, apesar de presumir a 
utilização dos bens ou serviços, não tem como estipular, de 
forma precisa, quando e quanto deles necessitará.

Já obras e projetos foram licitados por meio de concorrên-
cia, tomada de preço ou convite. Foram assinados 163 con-
tratos referentes a licitações de obras e projetos no valor de 
R$ 57,22 milhões.

A FDE realiza serviços relacionados ao cumprimento de pro-
cessos licitatórios que vão desde a elaboração de editais 
até o acompanhamento de atividades inerentes à licitação, 
tais como abertura, habilitação, classificação, homologação, 
adjudicação e elaboração de contrato.

Aquisições de bens e serviços, obras e projetos foram 
contemplados

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 232 processos licitatórios em 2016. O valor total 
das licitações realizadas nesse ano foi de R$ 671,96 milhões.

FDE conclui 232 licitações no valor de R$ 671,96 milhões em 2016

Data da notícia: 10/02/2017
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Entre as intervenções, foram realizadas reformas em geral e 
acessibilidade

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
concluiu 36 obras escolares em todo o Estado de São Pau-
lo no último mês de janeiro. O investimento destinado pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para essas 
melhorias foi de R$ 8,63 milhões.

Do total, 33 foram serviços de manutenção e reformas em 
geral (revisões elétrica e hidráulica, substituição de piso e co-
bertura, entre outros). Além disso, também foram realizadas 
três obras de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida.

A FDE licita e administra inúmeros serviços e obras com o 
objetivo de assegurar as boas condições das instalações 
físicas necessárias ao funcionamento da rede, requisito in-
dispensável para o desenvolvimento das ações educativas. 

Atualmente, 232 obras estão sendo executadas pela Funda-
ção no valor de R$ 150,9 milhões.

Confira a relação de obras concluídas pela FDE no mês de 
janeiro pelo link: http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
obras%20concluidas%20jan%202017.pdf

FDE conclui 36 obras no valor de R$ 8,63 milhões em janeiro

Data da notícia: 03/02/2017

EE Ermelino Matarazzo - São Paulo, capital
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