MANUAL DE DISPONIBILIZAÇÃO
DE SALDO DE EQUIPAMENTOS
Disponibilização de saldo de equipamentos da BEC-SP para a
compra centralizada via SEDUC-SP.

1. Por que disponibilizar o saldo de equipamentos?
A disponibilização de saldo de equipamentos no sistema da BEC-SP é muito
importante para que a SEDUC-SP envie às escolas a complementação de
equipamentos.
Estes equipamentos são:
●
●
●
●

Desktop Básico Educacional – OC final 48
Notebook Básico educacional - OC final 47
Notebook Sala de Aula - OC final 47
Plataforma de Carregamento Móvel - OC final 47

O saldo de equipamentos a ser disponibilizado para a SEDUC-SP é a quantidade de
equipamentos no sistema da BEC e não o saldo em dinheiro de recursos do PDDE Paulista.
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. Se for necessário
editar o pedido, veja como fazer isso na página 4 deste documento.

2. Como disponibilizar no banco de saldo?
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Os passos necessários agora das escolas é a disponibilização das 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;

✔ Selecione a Ata
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✔ 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

✔ Clique em Painel OC no canto superior da página e repita o mesmo processo com
a ata restante.
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3. Como editar o pedido de compra?
✔ Para editar clique em cima do número da Oferta de Compra (texto azul):

✔ Após isso vá em ARP >Contratação > Pedidos

✔ Selecione o pedido que quer editar clicando em cima de seu nome em azul:
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✔ Após isso será enviado para uma página que possui um botão edição no final, clique

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

Por fim, caso ainda esteja tendo problemas de login
e senha abra uma solicitação na BEC pelo caminho:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx
✔ Solicitar um novo acesso
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✔ Assunto: cadastro de autoridade

✔ Perfil: autoridade pregão
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✔ Colocar o Código UC (6 dígitos que começam com 8) da escola quando abrir esse chamado
- informar ela, esse código está presente em uma coluna da planilha na pasta
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