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Com investimento de R$ 1,79 milhão para construção e aqui-
sição de mobiliário, unidade de Educação Infantil tem capaci-
dade para 130 crianças

No dia 2 de junho, o governador Geraldo Alckmin inaugurou 
mais uma unidade do Programa Creche Escola. O município 
contemplado foi Santa Rita D’Oeste, no interior do estado. Foi 
investido R$ 1,79 milhão para a construção e aquisição de mo-
biliário da creche, que tem capacidade para até 130 crianças.

A Escola Municipal de Educação Infantil Izabel Moro Crema, 
assim como todas as unidades de Educação Infantil constru-
ídas por meio do programa, conta com salas pedagógicas, 
berçários, fraldário, lactário e refeitório, respeitando todas as 
normas de segurança e acessibilidade. O governo estadual 

espera expandir o atendimento às famílias que precisam de 
creche, prioritariamente, em localidades com maior vulnera-
bilidade social.

Convênio

A FDE participa do Programa Creche Escola, realizado por 
meio de convênios entre o Governo do Estado e as prefei-
turas, com atividades que vão desde a concepção e o pro-
jeto das unidades até o acompanhamento das obras com a 
realização de vistorias mensais. A Secretaria da Educação, 
por sua vez, repassa os valores financeiros das unidades a 
serem construídas. Já as prefeituras, em contrapartida, de-
vem apresentar o terreno, realizar a licitação e conduzir os 
serviços contratados.

Creche é inaugurada em Santa Rita D’Oeste

Data da notícia: 06/06/2017

Evento ocorrerá dia 22 de junho, das 10h às 13h, no auditório 
da Fundação

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) re-
aliza, no dia 22 de junho, audiência pública para esclarecer 
aos interessados os principais aspectos dos processos para 
fornecimento de kits escolares para 2018.

O objetivo é atender às necessidades das entidades munici-
pais e estaduais de ensino do Estado de São Paulo no que 

diz respeito à distribuição de kits para alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I e II e Médio.

Durante a audiência, serão apresentados o modelo de com-
pras públicas adotado pela FDE e as especificações técnicas 
para o fornecimento dos kits escolares. A seguir, haverá um 
momento para sugestões e pedidos de esclarecimento, além 
das considerações finais.

Para os municípios que aderiram à Ata de Registro de Preço 
da FDE, a entrega dos kits é realizada diretamente nas esco-
las. Ou seja, é uma facilidade que permite ao município não 
ter que pensar em fazer a distribuição ponto a ponto.

Serviço

Audiência pública sobre fornecimento de kits escolares

Onde: Auditório da FDE – Avenida São Luís, 99, 18º andar – 
República – São Paulo.

Quando: 22 de junho, das 10h às 13h.

Para mais informações e acesso aos documentos 
relacionados à audiência, use o link http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=244

FDE realiza audiência pública sobre fornecimento do kit escolar de 2018

Data da notícia: 08/06/2017

Descerramento de placa da Creche Escola EMEI Izabel Moro Crema – Santa Rita D’Oeste
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Kit de material escolar para alunos de Ensino Fundamental II 
em 2017

Prefeituras têm até o dia 23 de junho para enviar ofício à FDE 
solicitando participação

De acordo com o decreto estadual nº 62.517, http://
www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2017/
decreto-62517-16.03.2017.html, de 16 de março de 2017, os 
municípios paulistas e entidades da administração indireta 
podem participar nos procedimentos do Sistema de Registro 
de Preços. Esse sistema permite a aquisição de bens e 
contratação de serviços, por meio de uma única licitação, na 
modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço.

Embora no Programa Creche Escola a responsabilidade para 
fazer a licitação para a compra do mobiliário para a creche 
seja da prefeitura, vários municípios têm tido dificuldade 
para realizar o pregão e adquirir o mobiliário. Com base no 
decreto, as prefeituras que tiverem interesse podem aderir à 
Ata de Registros de Preço (ARP) do mobiliário de creche da 

FDE. Posteriormente, a Fundação realizará licitação na mo-
dalidade pregão eletrônico para registro de preços dos itens 
listados na ata.

A ARP contempla três tipos de conjuntos de mobiliário para 
creche: Kit 1 – creche de 70 crianças; Kit 2 – creche de 130 
crianças; Kit 3 – creche de 150 crianças.

As prefeituras interessadas em aderir à ARP do mobiliário 
de creches devem entrar em contato pelo e-mail central_
relacionamento@fde.sp.gov.br até o dia 23 de junho. 
Precisarão enviar ofício com CNPJ, solicitando a participação, 
além de informar qual tipo de creche está sendo construída 
no município (70, 130 ou 150 crianças).

Veja os itens de mobiliário destinados a cada tipo de 
creche pelo link http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/arquivo/
mobili%C3%A1rio%20creche.pdf

Municípios podem aderir à Ata de Registro de Preços de mobiliário para o Programa 
Creche Escola

Data da notícia: 12/06/2017
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