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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NAD 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 748/2021 

Data: 25/11/2021 

Assunto: Pesquisa de bens 
 

Prezados Diretores, 
   
  

      A FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a pedido do CEQUI – 
Centro de Equipamentos e Materiais está realizando levantamento das necessidades 
das escolas para o ano de 2022. O formulário estará disponível até 19h do dia 
29/11/2021, sem possibilidade de prorrogação.  
Segue o link da pesquisa para quem não recebeu no e-mail institucional. 
 
https://forms.office.com/r/9C9GGY15Xq 
 
 
Seguem algumas orientações: 
 

• Armário de 06 portas estão em fase final de licitação; 

https://forms.office.com/r/9C9GGY15Xq
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• As OFs - Ordens de Fornecimento de Quadro Branco serão as primeiras a 
serem executadas, por conta do vencimento e do limite orçamentário; 

• A ARP de Utensílios – permanece em análise de recursos com a expectativa 
de assinatura até 10/12/21; 

• O preenchimento dos formulários será exclusivo para as unidades escolares, 
através de link enviado para o e-mail institucional; 

• O FM-01 - FORNO DE MICRO[1]ONDA constou errado na pesquisa e não será 
atendido; 

• Nosso cronograma é de emissão das OFs em dezembro/21 e início das 
entregas em janeiro/22, com o prazo final conforme estipulado em cada ARP, 
podendo ser até dezembro/22; 

 
 
Ao final do preenchimento será apresentada a mensagem abaixo. 
 

 
 

• Para casos de extrema urgência, devidamente justificados, o CEQUI analisará 
a possibilidade de atendimento com PDDE. Para isso a escola deverá 
encaminhar um e-mail ao decapnad@educacao.sp.gov.br, com os itens a 
serem solicitados e a respectiva justificativa. 
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Responsável: 

Luciana Basso do Prado 

Diretor I - NAD 

 
De acordo: 

Claudia Aparecida Boareto 

Diretor II - CAF  

 

 

 

 


