
MANUAL DE LIBERAÇÃO DE SALDO 
DE EQUIPAMENTOS 

 
 
 

Devolução de saldo de equipamentos da BEC-SP para a compra 
centralizada via SEDUC-SP. 

 

 

Disponibilizar no banco de saldo 

O gerenciador e participantes poderão abdicar de quantidades de item por meio do Banco 
de saldo 

Neste exemplo, o gerenciador efetuará a ação. 

✔ Clique na Ata que deseja disponibilizar o saldo: 

 

✔ Clique em Saldo/Banco de Saldo; 

IMPORTANTE: Mesmo que esteja com um aparente erro de envio, a BEC está recebendo 
essas solicitações, mas sugerimos usar o Mozilla ou Explorer para realizar tal atividade. 



 

✔ Selecione a Ata 
 

 

✔ Complete a coluna Disponibilizar Saldo com a quantidade atual disponível e 
clique em Disponibilizar Saldo no canto inferior da página 

 
 

 
✔ Se sua página aparecer desta maneira, o processo foi realizado com sucesso 

IMPORTANTE: Mesmo que esteja com um aparente erro de envio, a BEC está recebendo 
essas solicitações, mas sugerimos usar o Mozilla ou Explorer para realizar tal atividade. 



 

✔ Clique em Painel OC no canto superior da página e repita o mesmo processo com 
a ata restante. 

 
 
ATENÇÃO: Existem algumas APMs que emitiram o pedido num número maior do que             
podem pagar, para esse casos é possível editar o pedido antes de fazer a liberação de                
saldo, para liberar o saldo correto. Se o pedido já tiver sido enviado para o fornecedor com                 
um quantitativo que a escola não pode pagar será necessário entrar em contato com o               
fornecedor informando essa mudança de quantidade. Reforçamos que isso seja apenas           
feito em casos extremos e específicos de erro, não de mudança de decisão. 
 
Editar pedido de compra  
 
✔ Para editar clique em cima do número da Oferta de Compra (texto azul):  

 
✔ Após isso vá em ARP >Contratação > Pedidos 

IMPORTANTE: Mesmo que esteja com um aparente erro de envio, a BEC está recebendo 
essas solicitações, mas sugerimos usar o Mozilla ou Explorer para realizar tal atividade. 



 
✔ Selecione o pedido que quer editar clicando em cima de seu nome em azul: 

 
✔ Após isso será enviado para uma página que possui um botão edição no final, clique 

 
 

IMPORTANTE: Mesmo que esteja com um aparente erro de envio, a BEC está recebendo 
essas solicitações, mas sugerimos usar o Mozilla ou Explorer para realizar tal atividade. 



✔ Edite o número que havia pedido anteriormente e clique em “salvar”:

 
 
 
 
 

   

IMPORTANTE: Mesmo que esteja com um aparente erro de envio, a BEC está recebendo 
essas solicitações, mas sugerimos usar o Mozilla ou Explorer para realizar tal atividade. 



DÚVIDAS FREQUENTES 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLANO DE INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA  

 
 
Importante! O saldo de equipamentos a ser liberado para a SEDUC-SP é a quantidade              
de equipamentos no sistema da BEC e não o saldo em dinheiro de recursos do PDDE                
Paulista.  
A SEDUC-SP só consegue enviar a complementação de equipamentos se a escola            
liberar os saldos da BEC-SP.  
 
Prazo:  Pedimos que liberem o saldo até quarta-feira, 23/12, antes das 12h. 
 
 
Como faço para liberar o saldo de equipamentos da minha APM para que possam ser               
comprados pela SEDUC-SP? 
Basta seguir o passo a passo acima ou ver este vídeo. 
 
Por que é importante que as APM liberem o saldo de equipamentos?  
Se as escolas não liberarem o saldo, a SEDUC-SP não consegue adquirir e enviar para as                
escolas. Mesmo se a escola não considera necessário, pedimos encarecidamente que           
liberem para que possamos enviar para todos. 
 
A empresa não entrou em contato, como proceder após fazer o pedido?  
Se já foi enviado para empresa, basta aguardar a resposta. Contudo, se o pedido não               
atingiu o limite máximo do previsto para sua escola na BEC-SP, é preciso disponibilizar o               
saldo restante, como mostra o manual. 
 
A APM recebeu outro repasse do PDDE Paulista, podemos utilizar esse dinheiro para             
adquirir equipamentos?  
O recurso para a aquisição é APENAS do PDDE Paulista 2020. 
 
Posso deixar para adquirir equipamentos em 2021? 
A diretriz é que se a aquisição não foi feita este ano, deve-se liberar o saldo de                 
equipamentos para que a SEDUC-SP faça a compra centralizada. 
 
Realizando a transferência, quem é responsável pelo pagamento e prestação de           
contas da compra desses equipamentos?  
Após a liberação do saldo, ele será transferido para a SEDUC-SP, que ficará responsável              
por todo o processo de aquisição, pagamento e prestação de contas dos itens, portanto as               
APM não ficam responsáveis por mais nada desses itens após sua liberação, apenas de              
seus próprios pedidos já emitidos. 
 
É possível editar o pedido? Como? 

IMPORTANTE: Mesmo que esteja com um aparente erro de envio, a BEC está recebendo 
essas solicitações, mas sugerimos usar o Mozilla ou Explorer para realizar tal atividade. 

https://drive.google.com/file/d/19FErrbvqHCIYhAMwKWd1PH69RvQs0VGT/view?usp=sharing


Sim! Para as escolas que erraram o pedido de alguma forma, basta seguir o manual acima                
ou ver este vídeo.  
 
Se a APM aderiu e não possui recurso PDDE Paulista para realizar a aquisição, o que                
deve fazer? 
É necessário liberar o saldo de equipamentos no sistema da BEC para a SEDUC-SP, de               
modo a possibilitar que a SEDUC-SP realize a compra para a sua escola de forma               
centralizada.  
 
Posso disponibilizar o saldo de equipamentos sem ter realizado aquisição de nenhum            
item? 
Sim! Se a APM não adquiriu nenhum item disponível ou adquiriu parte dos itens disponíveis,               
deve disponibilizar todos os itens não adquiridos para a SEDUC-SP. Assim, a SEDUC-SP             
poderá comprar estes equipamentos e distribuí-los às escolas.  
 
É possível cancelar a aquisição por falta de recurso do PDDE Paulista?  
Sim, basta seguir os passos de edição de pedido. 
 
As escolas que não possuem APM receberão equipamentos?  
Sim, a SEDUC-SP adquirirá os equipamentos para estas escolas.  
 
Se a APM comprou todo o quantitativo de equipamentos disponível no sistema da             
BEC, o que fazer?  
Neste caso, se não há mais saldo de equipamentos disponíveis no sistema da BEC, não é                
preciso fazer nada.  
 
Se a escola não aderiu às atas de registro de preço, é necessário disponibilizar o               
saldo de equipamentos para a SEDUC-SP? 
Sim, pois a SEDUC-SP remanejou os saldos de equipamentos disponíveis no sistema da             
BEC para que todas as escolas pudessem adquirir uma quantidade mínima. Dessa forma,             
mesmo escolas que não aderiram possuem um quantitativo de equipamentos disponível no            
sistema.  

 
Se a APM ainda não adquiriu os equipamentos que pode pagar com recursos do              
PDDE Paulista, deve primeiro adquiri-los e depois disponibilizar o quantitativo          
restante?  
Sim, porém deve ser feito seguindo o prazo limite de 23/12, até 12h. 
 
Alguma outra dúvida?  
Por favor, envie um e-mail para o endereço: comunica-detec-citem@educacao.sp.gov.br ou          
veja os vídeos.  
Por fim, caso ainda esteja tendo problemas de login e senha abra uma solicitação na               
BEC pelo caminho:  
a. Acesse o site www.bec.sp.gov.br.  
b. Desça a página até o final e clique em Fale Conosco.  
Abrir categoria “cadastro de autoridade” caso seu problema seja de recebimento de acesso             
no geral ou “e-grp - solicitações” caso seja para mudar um e-mail ou CPF cadastrado.  

IMPORTANTE: Mesmo que esteja com um aparente erro de envio, a BEC está recebendo 
essas solicitações, mas sugerimos usar o Mozilla ou Explorer para realizar tal atividade. 

https://drive.google.com/file/d/1L9kllqa7ct79tm84pFIOk22w3hVFIJnn/view?usp=sharing
mailto:comunica-detec-citem@educacao.sp.gov.br

