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Prefeituras têm até o dia 15 de julho para enviar ofício à FDE 
solicitando participação

De acordo com o Decreto Estadual nº 62.517, de 16 de março 
de 2017, os municípios paulistas e entidades da administra-
ção indireta podem participar nos procedimentos do Sistema 
de Registro de Preços. Esse sistema permite a contratação 
de serviços por meio de uma única licitação.

Os termos do Decreto Estadual nº 62.517 permite aos muni-
cípios participarem da contratação de pequenos serviços de 
engenharia visando à manutenção e conservação dos pré-
dios administrativos e escolares vinculados à rede pública de 
ensino do Estado de São Paulo, facilitando a vida dos muni-
cípios, que têm a responsabilidade de fazer a licitação para a 
contratação desses serviços, uma vez que vários municípios 
têm tido dificuldade para realizar esse tipo de licitação. Com 
base no decreto, as prefeituras que tiverem interesse podem 
participar da Ata de Registro de Preços (ARP) da FDE para 
a execução de pequenos serviços de engenharia. Posterior-

mente, a Fundação realizará licitação para registro de preços 
dos itens listados na ata.

As prefeituras interessadas em participar da ARP para exe-
cução de pequenos serviços de engenharia devem entrar 
em contato até o dia 15 de julho pelo e-mail central_relacio-
namento@fde.sp.gov.br. Deverão também enviar ofício em 
papel timbrado da prefeitura, informar o CNPJ e solicitar a 
participação na ARP. Deverão também destacar a quantidade 
de escolas municipais e concordarem expressamente com 
as especificações técnicas do Edital.

- Acesse o link http://arquivo.fde.sp.gov.br/fde.portal/Per-
manentFile/File/Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20Quanti-
dade%20de%20Pr%C3%A9dios%20Escolares.pdf e veja a 
relação dos municípios que poderão participar desta Ata de 
Registro de Preços.

- Acesse o link http://arquivo.fde.sp.gov.br/fde.portal/Perma-
nentFile/File/Planilha%20de%20Servi%C3%A7os%20-%20
ARP.pdf e veja as especificações técnicas do Edital.

Municípios podem participar da Ata de Registro de Preços para manutenção de prédios 
administrativos e escolares

Data da notícia: 30/06/2017

Creche é inaugurada em Penápolis

Data da notícia: 19/06/2017

Treinamento em massa da Socesp foi realizado no Transamerica Expo Center (SP)
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Com investimento de R$ 1,79 milhão para construção e aquisi-
ção de mobiliário, unidade de Educação Infantil tem capacida-
de para 130 crianças

No dia 13 de junho, o governador Geraldo Alckmin inaugurou 
mais uma unidade do Programa Creche Escola. O município 
contemplado foi Penápolis, no interior do Estado. Foi investi-
do R$ 1,79 milhão para construção e aquisição de mobiliário 
da creche com capacidade para até 130 crianças. Além do 

governador, o presidente da FDE, João Cury, também partici-
pou da cerimônia de inauguração.

O Centro de Educação Infantil Municipal Professor Francisco 
Dráusio Ferreira, assim como todas as creches construídas 
por meio do programa, conta com salas pedagógicas, ber-
çários, 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 por meio de con-
vênios entre o Governo do Estado e as prefeituras, com ativi-
dades que vão desde a concepção e o projeto das unidades 
até o acompanhamento das obras com a realização de visto-
rias mensais. A Secretaria da Educação, por sua vez, repassa 
os valores financeiros das unidades a serem construídas. Já 
as prefeituras, em contrapartida, devem apresentar o terreno, 
realizar a licitação e conduzir os serviços contratados.

Videoconferência sobre saúde do adolescente é apresentada a educadores

Data da notícia: 28/06/2017

Iniciativa se deu em parceria com o Programa Prevenção Tam-
bém se Ensina

No dia 19 de junho aconteceu a videoconferência Saúde 
do Adolescente – Prevenção, Gravidez, Maternidade e Pa-
ternidade, das 9h às 12h, com o objetivo de fortalecer a 
cultura de prevenção, no eixo saúde do Programa Escola 
da Família - PEF.

O vídeo se deu em parceria com o Programa Preven-
ção Também se Ensina e focou a saúde do adoles-
cente. Estiveram presentes: Devanil Tozzi, Ana Maria 
Stuginski e Edison de Almeida (FDE); Eleuza Guazzelli 
(Equipe Curricular de Ciências/SEE); Dra. Albertina 
Duarte Takiuti (coordenadora estadual do Programa 
Saúde do Adolescente/SES) e Dra. Ivone Aparecida 
de Paula (gerente de prevenção do Programa Estadual 
DST/Aids – SES).

O público-alvo da videoconferência formou-se por super-
visores, PCNPs - Professores Coordenadores do Núcleo 
Pedagógico, vice-diretores do PEF, PCNPs responsáveis 
pelo Programa Prevenção Também se Ensina e Comunida-
de Presente e, ainda, por PCNPs de Ciências e de Biologia.

Em breve a videoconferência estará disponível na videoteca 
da Rede do Saber.Fo
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Escolas participam do treinamento em massa “Nós cuidamos do seu coração”, da Socesp

Data da notícia: 25/06/2017

O evento ocorreu no dia 17 de junho 

No dia 17 de junho, 78 escolas que sediam o Programa Escola 
da Família (capital) participaram do treinamento em massa do 
projeto “Nós cuidamos do seu coração”, realizado durante o 38º 
Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Es-
tado de São Paulo (Socesp), no Transamerica Expo Center (SP).

Estiveram presentes na abertura o governador Geraldo Alck-
min, o secretário da Educação, José Renato Nalini, e o diretor 
de Projetos Especiais da FDE, Antonio Henrique Filho.

Desde abril, após assinatura do Acordo de Cooperação Téc-
nica entre SEE/FDE e Socesp, uma oficina, coordenada por 
técnicos da Socesp e direcionada aos vice-diretores do Pro-
grama Escola da Família – PEF para realização de treinamen-
to em massa e produção do boneco “Guizinho”, foi organiza-
da e realizada com grande sucesso.

Na sequência, em maio, as oficinas foram replicadas nas es-
colas, culminando com a confecção do “Guizinho”. Com o bo-

neco em mãos, cada jovem participante realizou o treinamento 
e aprendeu as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

O treinamento foi realizado em grupos de 500 jovens, com 
uma hora e meia de duração, durante todo o sábado.

Governador, secretário da Educação e diretor de Projetos 
Especiais da FDE estiveram presentes
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Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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