
 
Rede nº 382/21 

Data: 01/07/2021 

 

Assunto:  REDE DE SUPRIMENTOS - JULHO 
 

 

Prezados Diretores,  

 

Solicitamos especial atenção para as datas de abertura e fechamento 

referentes aos pedidos para atendimento do mês de julho/2021, para não haver 

prejuízo nas aquisições e abastecimento da unidade escolar. 

O site da rede de suprimentos ficará aberto para aquisições dos produtos 

de informática, gêneros alimentícios, papelaria e higiene e limpeza no mês de 

julho.  

                      

Atenciosamente, 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 



 
COMUNICADO FDE/SEDUC JULHO/2021 

 

ASSUNTO: REDE DE SUPRIMENTOS 

Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Diretores de CAF e 

Diretores de Escolas. 

Assunto: Abertura da rede de suprimentos - julho/2021 

Informamos que a Rede de Suprimentos estará disponível para aquisições 

durante o mês de julho, conforme cronograma abaixo. O prazo estimado para entrega 

dos produtos é de até 22 (vinte e dois) dias, a partir do término do período de 

compras. 

Informamos que a Ata de Papelaria está em finalização de processo 

licitatório, com previsão de conclusão no mês de julho. Desta forma, a realização 

das aquisições dos itens da Família de Papelaria deverá ocorrer na segunda 

quinzena do mês, onde também será disponibilizado para aquisição os itens das 

Famílias de Gêneros Alimentícios e Informática. 

Informamos ainda que a Ata principal de Higiene e Limpeza estará vigente 

somente até 16/07/2021. Com isso, e em virtude do aumento da frequência escolar 

prevista para o mês de agosto, a primeira semana do cronograma de abertura da 

Rede será destinada à aquisição dos itens da referida ata. O valor do limite para 

aquisição também será aumentado, a fim de que seja possível realizar aquisições que 

abasteçam as Unidades Escolares durante o período em que a referida Ata estiver em 

licitação (junho-outubro). Desta forma, apresentamos o cronograma de abertura: 

 



 

 
 

 

Ressaltamos que deverá ser priorizada a aquisição de itens essenciais 

como papel higiênico, desinfetante e detergente que só estarão disponíveis até 

este mês (Ata Principal de Higiene e Limpeza), haja vista o tempo em que a ata 

principal estará indisponível, Também deverão ser adquiridos os itens de combate à 

COVID-19 (álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha e copos descartáveis) na Ata 

Complementar de Higiene e Limpeza, que continuarão podendo ser adquiridos nos 

próximos meses – a Ata Complementar de Higiene e Limpeza continuará com 

aberturas mensais na Rede de Suprimentos. 

Neste período, caso a necessidade dos itens seja de caráter emergencial e que 

o prazo informado para entrega não atenda a necessidade da unidade escolar, 

também poderão ser utilizados os recursos do PDDE Paulista para fazer as 

aquisições, sendo necessário que o preço negociado seja igual ou inferior ao 

praticado na Rede de Suprimentos, respeitando todas as etapas para aquisições 

através do PDDE, conforme Decreto nº 64.644/19.  

Cabe ressaltar que a orientação para as escolas sobre a aquisição via PDDE 

Paulista deve ser pontual, conforme a urgência de cada escola, e deve ser orientada 

pela Diretoria de Ensino, avaliando caso a caso. 

Os valores podem ser consultados diretamente no site da Rede de 

Suprimentos (https://redesuprimentos.fde.sp.gov.br/), conforme ilustrado abaixo: 

https://redesuprimentos.fde.sp.gov.br/


 

 


