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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NIT 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 191/2021 

Data: 24/03/2021 

Assunto: Compra centralizada SEDUC-SP – Entrega APMs 
 

Prezados(as), 

 

A equipe CITEM comunica que enviará uma mala direta para todas as APMs que receberão equipamentos 

de forma centralizada via SEDUC-SP.  

 

Segue relação de todas as APMs que receberão equipamentos. 
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Para que isso ocorra da forma mais eficiente possível, vale relembrar alguns pontos importantes. 

 

1) As escolas vão receber uma Nota Fiscal das empresas. Como foram adquiridos de forma centralizada, 

NÃO se deve pagar por esses equipamentos. 

 



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

2) Os pagamentos para as empresas são apenas para as aquisições feitas pelas APMs na BEC no final do 

ano passado. Caso tenha sido realizada pelo antigo diretor, a APM ainda tem compromisso com o 

pagamento dos equipamentos recebidos. Verifique na BEC caso tenha esquecido ou alguma dúvida dos 

equipamentos comprados via recursos próprios. 

 

3) Cada equipamento tem uma finalidade. A APM tem liberdade para adaptar de acordo com sua realidade, 

porém segue lógica geral: 

 

 a. Os desktops são para uso administrativa, ou seja, não devem ser usados – como regra geral – 

pelos alunos; 

  

 b. Os notebooks são exclusivamente pedagógicos, ou seja, são de uso dos alunos (com o controle 

dos PROATECs e Administração da escola); 

  

 c. A plataforma serve para armazenar, transportar pela escola e carregar a baterias dos notebooks 

recebidos. 

 

4) A entrega será feita em partes e em momentos diferentes para cada APM: 

 

 a. Cada empresa segue um cronograma, desta forma, alguns equipamentos já estão sendo 

distribuídos (muitos inclusive já chegaram nas APMs), então é muito importante que se atentem a contatos 

da SEDUC-SP, das empresas e das transportadoras; 

  

 b. Devido ao cenário do país e as medidas tomadas no Estado de São Paulo, algumas datas e 

entregas podem sofrer alterações. Estamos em contato com as empresas para que nenhuma escola fechada 

receba neste período. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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Responsável: 

André Brunherotto 

Analista de Tecnologia 

 
De acordo: 

Clayton Aparecido dos Santos 

Diretor Técnico I - NIT 

 

 

 

 


