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INFORMATIVO SOBRE O ANDAMENTO DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA REDE DE SUPRIMENTOS 

 

Informamos a todos os 43 municípios participantes da Ata de Registro de Preços da Rede 

de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE que, dos 

quatros grupos de produtos componentes da Ata (papelaria, alimentício, informática e 

produtos de limpeza), os grupos papelaria e alimentício já estão com licitação 

homologada e os outros encontram-se em fase de análise. 

 

Os itens dos dois primeiros grupos, portanto, já estão em condições de serem comprados.  

Lembramos que o Decreto Estadual nº 62.517, de 16 de março de 2017, que permite a 

participação de municípios paulistas e respectivas entidades da administração indireta 

nos procedimentos do Sistema de Registro de Preços, prevê a assinatura de convênio 

entre o órgão gerenciador e o participante, respectivamente a FDE e o município. 

 

Nesse sentido, salientamos a necessidade de que seja verificada a Lei Orgânica 

Municipal no que diz respeito à exigência de autorização em norma ordinária própria para 

assinatura de convênios, sendo que, caso haja essa obrigatoriedade, a referida legislação 

deve fazer referência expressa à autorização para conveniar com a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação – FDE. No mesmo sentido, e a fim de apoiar o 

mencionado processo legislativo, disponibilizamos no link 

http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=287 a minuta de projeto 

de lei que poderá ser utilizada a critério do município. 

 

Já estão disponíveis no site da FDE as minutas do Termo de Convênio e Plano de 

Trabalho que serão utilizadas como base para a assinatura da parceria, conforme prevê o 

decreto supracitado.  

 

Em breve faremos uma reunião para tratar da assinatura do convênio e início do processo 

de compras pelo município. Nessa ocasião o município deverá estar em condições de 

assinar o convênio com a FDE. 

http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=287

