
 
 

Rede nº 704/20 

Data: 17/12/2020 

Assunto: Formulário na SED para manifestação de interesse em participação de 
Ata de Registro de Preços / Informação sobre aquisição de equipamentos 
adquiridos PDDE Paulista – Notebooks e Desktops 

 
 Prezados Diretores,  

 

Solicito atenção especial ao Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/CITEM 2020 

nº 304, para ciência inequívoca de todos os envolvidos. 

 

 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/CITEM 2020 - Nº 304  
  

  
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.  

  
Assunto: Formulário na SED para manifestação de interesse em participação de 
Ata de Registro de Preços  
  
Prezados Dirigentes de Ensino,   
  

A Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula - CITEM informa a 

disponibilidade de um formulário na SED sobre manifestação de interesse para 

participação de Ata de Registro de Preços, que será realizada pela FDE, para aquisição 

de televisores e para mapeamento sobre os pedidos e problemas das atas de registro 

de preço já disponíveis.   

Pedimos que o preenchimento seja realizado até o dia 21/12, 12 horas.   

- A primeira parte do formulário, é referente ao interesse de compras dos 

televisores. Será um processo muito semelhante ao de aquisição dos kits de 

notebooks e desktops. As escolas fazem adesão, para posterior, realizar aquisição 

utilizando recursos do PDDE de São Paulo.   

- A segunda parte do formulário é um levantamento das compras dos 

equipamentos do Plano de Inovação e Tecnologia, ou seja, dos Kits de Notebooks 



 

e Desktops via PDDE. Pedimos atenção na informação do quantitativo do que foi 

adquirido, para que a complementação dos equipamentos, que será realizado através 

da SEDUC-SP, seja feita da forma mais rápida e correta possível. Nesta parte também 

pedimos para que todos os problemas técnicos e de cadastros no site da BEC-SP sejam 

relatados.  

Essas informações são necessárias para que a equipe da CITEM realize um 

mapeamento para auxiliar na regularização com brevidade.  

O formulário está disponível também para Vice-diretores e GOES.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

SUBSECRETARIA/CITEM  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

Prof. Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino  
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