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COMUNICADO - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 

INFRAESTRUTURA – Nº 069/2021. 

 
 
Data: 09 de fevereiro de 2021. 
Assunto: Elaboração do PAF para o Kit do Centro de Mídias de São Paulo 
 
 

Prezados Diretores de escola, 

Segue abaixo reprodução do COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO 

SUBSECRETARIA/COFI – nº. 134/2021, para ciência e providencias necessárias.  

Considerando os repasses recebidos pelas APMs em janeiro de 2021 do PDDE Paulista para 

aquisição dos equipamentos do Kit Centro de Mídias de São Paulo – CMSP, solicitamos que 

as escolas planejem a aplicação do recurso para o exercício de 2021. Neste sentido, foi 

disponibilizado na Secretaria Escolar Digital - SED o Plano de Aplicação Financeira – PAF do 

Kit CMSP, que deverá ser preenchido pelas escolas até o dia 12/02/2021. 

É importante ressaltar, que as escolas deverão planejar a aquisição dos televisores para 

atender 100% das salas de aula respeitando o valor unitário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

considerando as compras centralizadas. Para verificar a quantidade de televisores que cada 

escola deverá adquirir com os recursos do PDDE Paulista KIT CMSP, basta acessar este link 

https://drive.google.com/file/d/1vWjnEpcrGeoisGfjfFm7VTpIWetIFosx/view . 

 

Para facilitar o lançamento do PAF na SED, encaminhamos o que segue: 

• Tutorial do sistema PAF, acesse neste link 

https://drive.google.com/file/d/1OJOg1Cu1QswaRfMyqS3NKR22xpYVO5eG/view  

• Manual para aquisição e uso de equipamentos do Kit CMSP, acesse neste link 

https://drive.google.com/file/d/1tEjd4XFuCMsvVdpb2olatLXz1e9kyyVB/view ; 

• Manual de boas práticas em compras pela Internet, acesse neste link 

https://drive.google.com/file/d/1O3wY9yiFcf7KHAoJl3ZWinVH7EIWy3lm/view . 
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Por fim, solicitamos que orientem as escolas jurisdicionadas à sua diretoria de ensino. 

Em caso de dúvidas entre em contato com a equipe através dos e-mails: 

douglas.souza@educacao.sp.gov.br e erika.xavier@educacao.sp.gov.br 

 

Atenciosamente, 

 

                                  Responsável 
                                  Myriam Ester Salum Giunta 
                                  Diretor Técnico II - CAF 

 
                                  De acordo: 

                                                                                              Luís Gustavo Martins de Souza 
                                                                                              Dirigente Regional de Ensino 
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