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Municípios podem participar da Ata de Registro de Preços para manutenção de prédios
escolares e administrativos
Data da notícia: 28/07/2017
Prefeituras têm até o dia 10 de agosto 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 contratação de serviços
por meio de uma única licitação.
Os termos do decreto permitem aos municípios participarem
da contratação de pequenos serviços de engenharia visando
à manutenção e conservação dos prédios administrativos e
escolares vinculados à rede pública de ensino do Estado de
São Paulo, facilitando a vida dos municípios que têm a responsabilidade de fazer a licitação para a contratação destes
serviços, uma vez que vários municípios têm tido dificuldade
para realizar este tipo de licitação.
Com base no decreto, as prefeituras que tiverem interesse
podem participar da Ata de Registro de Preços (ARP) para

execução de pequenos serviços de engenharia da FDE. Posteriormente, a Fundação realizará licitação para registro de
preços dos itens listados na ata.
As prefeituras interessadas em participar da ARP para
execução de pequenos serviços de engenharia devem entrar
em contato até o dia 10 de agosto por meio do e-mail central_
relacionamento@fde.sp.gov.br. Devem também enviar ofício
em papel timbrado da prefeitura, citar o CNPJ e solicitar a
participação na ARP. Devem, ainda, destacar a quantidade
de escolas municipais e concordarem expressamente com
as especificações técnicas do Edital.
Veja a relação dos municípios que poderão participar desta Ata
de Registro de Preços pelo link http://arquivo.fde.sp.gov.br/
fde.portal/PermanentFile/File/Rela%C3%A7%C3%A3o%20
de%20Quantidade%20de%20Pr%C3%A9dios%20
Escolares.pdf.
As especificações técnicas do Edital encontram-se no link
http://arquivo.fde.sp.gov.br/fde.portal/PermanentFile/File/
Planilha%20de%20Servi%C3%A7os%20-%20ARP.pdf.

Investimento de R$ 1,6 mi contemplará duas escolas de Bauru com projetos
de acessibilidade
Data da notícia: 26/07/2017
Obras garantem direito da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
encerrou os processos licitatórios e assinou contratos que
permitirão a execução de obras de adequação e implantação
de projetos de acessibilidade em duas unidades escolares
da rede estadual de ensino no município de Bauru. Os investimentos permitirão melhorias na estrutura da EE Professor
José Ranieri, localizada no Núcleo Geisel, e na EE Professor
Antonio Serralvo Sobrinho, na Vila Ipiranga. Os dois contratos somam R$ 1.678.732,30.
Para as obras na EE Professor José Ranieri, que atende pouco mais de 350 alunos do Ensino Fundamental I, nos períodos da manhã e da tarde, serão destinados R$ 923.013,88.
A empresa responsável pelos serviços será a Picoloto Cons-

trutora. O projeto contempla, entre outras melhorias, reforma da cozinha e despensa; manutenção da cobertura com
substituição de telhas; substituição de piso de concreto
danificado em duas salas de aula do bloco administrativo;
instalação de alambrado sobre os muros entre a quadra e a
escola e pintura de conservação em locais com intervenção.
Necessidade antiga da comunidade escolar, a implantação
de um projeto de acessibilidade também faz parte do pacote
de investimentos, com construção de rampa, escadas e adequação de pisos, construção de sanitário acessível e reforma
dos sanitários dos alunos. A unidade ainda passará a contar
com projeto de combate a incêndio que incluirá a construção
de reservatório elevado, sistema de iluminação de emergência e obtenção do AVCB.
Na EE Professor Antonio Serralvo Sobrinho serão investidos
R$ 755.718,42 em obras de manutenção e adequação de
ambientes. A unidade atende pouco mais de 700 alunos do
Ensino Fundamental I, nos períodos da manhã e da tarde. As
obras, com prazo de execução de 210 dias, estarão a cargo
da Picoloto Construtora.
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A unidade também passará por adaptações que tornarão
suas dependências acessíveis. Serão feitos investimentos
voltados à prevenção e combate a incêndio, melhorias em
sanitários e no refeitório, revisão do sistema elétrico, reforma da cobertura com substituição de telhas do pátio, cantina
e refeitório, substituição de portas danificadas em salas de
aula e pintura dos ambientes que passarem por intervenção.

Creche é inaugurada em Guararema
Data da notícia: 25/07/2017
Com investimento de R$ 1,8 milhão para construção e aquisição de mobiliário, unidade de Educação Infantil tem capacidade para 150 crianças
No dia 22 de julho, o Secretário da Educação, José Renato Nalini, inaugurou mais uma unidade do Programa Creche
Escola. O município contemplado foi Guararema, na Região
Metropolitana de São Paulo.

A Escola Municipal Regina Celi Rudge Perotti, assim como
todas as creches construídas por meio do programa, conta
com salas pedagógicas, berçários, fraldário, lactário e refeitório, respeitando todas as normas de segurança e acessibilidade. O governo estadual busca expandir o atendimento às
famílias que precisam de creche, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.
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Convênio
A FDE participa do Programa Creche Escola, realizado por
meio de convênios entre o Governo do Estado e as prefeituras, com diversas atividades que vão desde a concepção e
o projeto das unidades de Educação Infantil 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, devem apresentar o terreno, realizar a
licitação e conduzir os serviços contratados.

FDE assina contrato para reformar a EE Professora Eliana Andres de Almeida Souza
Data da notícia: 17/07/2017
Serviços contratados são destinados à adequação da unidade
para o atendimento ao Programa de Ensino Integral
Secretário José Renato Nalini recebeu, no dia 11 de julho, o
presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, João Cury, e o deputado estadual João Caramez para
a assinatura de contrato para a reforma da Escola Estadual
Professora Eliana Andres de Almeida Souza, em Itapevi.

A licitação da obra, ocorrida na modalidade convite, aconteceu entre os meses de maio e junho de 2017 e foi vencida pela
empresa DDA Construtora Ltda. pelo valor de R$ 92.846,31,
o que representa um desconto de 33,67% sobre o valor de
orçamento. O prazo de execução da obra é de 90 dias.

Estão previstas a reforma geral dos vestiários, aplicação de
pintura na sala de informática, adequação de sala para laboratório de química e biologia, adequação da sala de leitura,
manutenção nos acessórios da cozinha (sifão, filtro, exaustor,
aquecedor de torneira e luminárias) além da instalação de
tapumes e placa da obra.

Para conhecer mais sobre as ações da FDE, acesse o nosso portal no link:
http://www.fde.sp.gov.br/
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Em 2016, a unidade passou a atender em tempo integral. Por
isso, os serviços contratados são destinados à adequação da
unidade para o atendimento ao Programa de Ensino Integral.

