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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resoluções, de 28-3-2012 

Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, 

da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, os pareceres abaixo 

relacionados: 

Parecer CEE 37/12 – que aprova, com fundamento na 

Deliberação 

CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhecimento 

do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, 

oferecido pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de 

Assis, 

pelo prazo de cinco anos. 

Parecer CEE 38/12 – que aprovda, com fundamento na 

Deliberação CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do 

Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em 

Logística, 

oferecido pela Faculdade de Tecnologia de São José dos 

Campos, 

do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 

pelo 

prazo de cinco anos. 

Parecer CEE 39/12 - que aprova, com fundamento na 

Deliberação 

CEE nº 99/2010, o pedido de Reconhecimento do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial, oferecido 

pela 

FATEC São Sebastião, do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica 

Paula Souza, pelo prazo de três anos. 

Parecer CEE 40/12 – que aprova, com fundamento na 

Deliberação 

CEE nº 99/2010, o pedido de Reconhecimento do Curso 

Superior de Tecnologia em Manufatura Aeronáutica, oferecido 

pela FATEC de São José dos Campos, do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, pelo prazo de 

três anos. 

Parecer CEE 41/12 – que aprovda, com fundamento na 

Deliberação CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do 

Reconhecimento do Curso de Enfermagem, oferecido pelas 

Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, pelo prazo de 

quatro 

anos, com a recomendação expressa de que seja implementado 

plano específico para a melhoria da titulação do corpo 

docente. 

Parecer CEE 43/12 - que aprova, com fundamento na 

Deliberação CEE nº 99/2010, o pedido de Reconhecimento do 



Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior, 

oferecido 

pela Faculdade de Tecnologia de Barueri, do Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de três 

anos. 

Parecer CEE 44/12 – 1 – que aprova, com fundamento na 

Deliberação CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do 

Reconhecimento 

do Curso Superior de Graduação em Tecnologia em 

Informática para a Gestão de Negócios, para os ingressantes 

até o final do ciclo letivo do ano de 2010, oferecido pela 

FATEC 

de Praia Grande, do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza. 

2 Diante da reestruturação deste Curso, com base no 

Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), em 

atendimento à Deliberação CEE nº 86/2009, motivando a 

estruturação 

de dois novos cursos, quais sejam, Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial, a Instituição 

deverá providenciar, observando os prazos Deliberados por 

este 

Colegiado, o pedido de reconhecimento destes Cursos que 

serão 

autuados separadamente. 

Parecer CEE 45/12 – que aprova, com fundamento na 

Deliberação 

CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhecimento 

do Curso de Educação Física – Licenciatura, oferecido 

pela Faculdade de Ciências do Campus de Bauru, da UNESP, 

pelo 

prazo de cinco anos. 

Parecer CEE 46/12 - que aprova, com fundamento na 

Deliberação CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do 

Reconhecimento 

do Curso de Pedagogia – Licenciatura, do Instituto 

de Biociências, Campus de Rio Claro, solicitado pela UNESP, 

pelo 

prazo de cinco anos. 

Parecer CEE 47/12 – que aprova, com fundamento na 

Deliberação 

CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhecimento 

do Curso de Engenharia de Produção Mecânica, oferecido 

pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de 

São 

Paulo – USP, pelo prazo de cinco anos. 

Parecer CEE 48/12 - que aprova, com fundamento na 

Deliberação CEE nº 99/2010, o pedido de Renovação do 

Reconhecimento 



do Curso de Licenciatura em História, oferecido 

pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, 

pelo 

prazo de cinco anos. 

 

 

Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, 

da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, os pareceres abaixo 

relacionados: 

Parecer CEE 54/12 - que aprovam 1 - as alterações 

curriculares 

do Curso de Ciências Econômicas, da Faculdade de 

Ciências da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, para 

os 

ingressantes a partir de 2012. 

2 - as adaptações curriculares propostas para os 

ingressantes 

em 2009, 2010 e 2011. 

Parecer CEE 55/12 – que a aprovam as alterações 

curriculares 

do Curso de Bacharelado em Comunicação Social, nas 

Habilitações 

em ‘Publicidade e Propaganda’ e em ‘Jornalismo’, do 

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro 

“Victório 

Cardassi”, que estão de acordo com a legislação vigente, 

para 

vigorarem a partir do ano letivo de 2012. 

Parecer CEE 57/12 – que aprova, com fundamento na 

Deliberação 

CEE nº 99/2010, o pedido de Reconhecimento do Curso 

de Psicologia, Bacharelado, oferecido pelo Instituto 

Municipal de 

Ensino Superior de São Manuel, pelo prazo de dois anos. 

 

 

Resolução SE nº 35, de 28-3-2012 

Altera dispositivos da Resolução SE nº 20, de 30 de 

março de 2011, que estabelece normas relativas 

à Bonificação por Resultados - BR, instituída pela 

Lei Complementar nº 1078, de 17 de dezembro 

de 2008 

O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei 

Complementar 

nº 1078, de 17 de dezembro de 2008, e na Resolução 

Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, resolve: 

Artigo 1º - Os dispositivos adiante mencionados da 

Resolução 

SE nº 20, de 30 de março de 2011, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

I – o item 2 do artigo 6º: 



“2. Os servidores que atuam nas unidades escolares e não 

estão vinculados a um nível de ensino específico receberão 

de 

acordo com o Índice de Cumprimento de Metas – IC agregado 

dessa unidade escolar, calculado através da soma das médias 

ponderadas de cada uma das parcelas que compõem os Índices 

de Cumprimento de Metas dos níveis de ensino avaliados, 

utilizando 

como peso o número de alunos avaliados” (NR) 

II – o item 1 do § 3º do artigo 6º: 

“1. da respectiva Diretoria de Ensino, quando se tratar de 

Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs 

ou unidade de ensino sem índice próprio de cumprimento de 

metas;” (NR) 

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 

2010. 

 

 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Capacitação Nº 087/2012 

Retificação do D.O. de 23-3-2012 

Na Portaria CGBE, de 22-3-2012 Convocando para a Orientação 

Técnica Centralizada “Programas ISMART”, nos termos do 

inciso II, do artigo 8º, da Resolução SE nº 58/11. 

onde se lê: Horário: das 9h às 12h, leia-se: Horário: das 

8h às 17h 

 

 

 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

Comunicado 

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 

comunica a todos os interessados em licitar e contratar na 

área 

de Obras, Serviços de Engenharia, Outros Serviços, 

Fornecimento 

de Material e/ou Equipamentos Diversos, Instituições de 

Ensino, 

que seu Departamento de Cadastro encontra-se 

permanentemente 

aberto para novas inscrições, bem como para atualização 

dos registros existentes. A retirada dos procedimentos 

cadastrais 

poderá ser feita na sede da FDE - Av. São Luís, 99 - 

República - 

Guichê da Licitação - térreo, das 8h30 às 17h nos dias 

úteis, ou 



ainda via Internet: www.fde.sp.gov.br. 

REGULAMENTO DE CADASTRO DE FORNECEDORES 

CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO CADASTRAL 

1. A inscrição de fornecedor e a atualização de registro no 

Cadastro de Fornecedores da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO - FDE serão, efetivadas de acordo 

com as normas deste regulamento, em conformidade com a Lei 

Federal 8.666/93, Lei Estadual n.º 6.544/89, suas 

atualizações e 

disposições legais pertinentes. 

2. Caberá à Diretoria Administrativa e Financeira a 

responsabilidade 

pela organização, formação e manutenção do 

registro cadastral. 

2.1. nesse sentido compete-lhe, através da Gerência de 

Cadastro e Processos Contratuais / Departamento de Cadastro 

e 

Processo Administrativo e da Comissão Permanente ou 

Especial 

de Cadastro: 

a - inscrever e classificar os fornecedores; 

b - efetuar a atualização de dados cadastrais dos 

inscritos; 

c - negar inscrições; 

d - cancelar ou suspender registro cadastral; 

e - impor restrição cadastral. 

3. Não será permitida a inscrição de fornecedor: 

3.1. declarado inidôneo por ato do Poder Público; 

3.2. sob processo de falência ou após a decretação desta; 

3.3. impedido de licitar ou contratar com a Administração 

Pública direta ou indireta; 

3.4. do qual participem, seja a que título for, dirigentes 

ou 

funcionários da FDE; 

3.5. com restrição, quer administrativa, quer técnica na 

FDE; 

3.6. quando este não atender quaisquer dos requisitos 

estabelecidos neste Regulamento; 

3.7. em regime de Consórcio. 

4. Das decisões da Diretoria Administrativa e Financeira, 

caberá recurso ao Presidente, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis 

contados da data de recebimento formal da decisão. 

CAPÍTULO II 

DA SUSPENSÃO, CANCELAMENTO E INDEFERIMENTO 

5. O registro cadastral será suspenso por prazo não 

superior 

a 24 (vinte e quatro) meses previsto no art. 87 da Lei 

Federal nº 



8.666/93 e pelo prazo de até 05 (cinco) anos previsto no 

art. 7º 

da Lei Federal nº 10.520/02, após permitida ampla defesa ao 

fornecedor, embasado em relatório circunstanciado elaborado 

pela área interessada, nos seguintes casos: 

5.1. não comprovação da autenticidade e veracidade da 

documentação apresentada; 

5.2. recusa em assinar o instrumento de contratação 

decorrente de ato licitatório regular, bem como de 

dispensa/ 

inexigibilidade de licitação; 

5.3. inadimplência de obrigação contratual assumida para 

com a FDE; 

5.4. existência de medida judicial que estabeleça dúvida 

quanto a sua idoneidade; 

5.5. deferimento de concordata ou liquidez duvidosa; 

5.6. prestação de serviços e/ou fornecimento de bens de 

qualidade insatisfatória, a critério da FDE, ou verificação 

de 

atraso em relação a prazos contratualmente estabelecidos; 

5.7. rescisão punitiva de contrato firmado com a FDE; 

5.8. nos casos previstos no item 6.4 adiante. 

6. O registro cadastral será cancelado, depois de permitida 

ampla defesa ao fornecedor, embasado em relatório 

circunstanciado 

da área interessada, nos seguintes casos: 

6.1. decretação de falência ou instauração de insolvência 

civil; 

6.2. dissolução da sociedade ou falecimento do inscrito; 

6.3. declaração de inidoneidade do fornecedor pelo Ministro 

ou Secretário de Estado competente; 

6.4. desempenho insatisfatório continuado ou cometimento 

de falta grave, a juízo da FDE, que poderá embasar sua 

decisão 

em fatos de conhecimento geral, ainda que pendentes de 

julgamento 

na esfera administrativa ou judiciária; 

6.5. prática de ato ilícito lesivo aos interesses da FDE. 

7. A suspensão ou o cancelamento do registro cadastral 

previstos nos itens 5 e 6 deste regulamento, implicará no 

impedimento 

do fornecedor de participar em licitação ou contratar 

com a FDE, enquanto perdurarem seus efeitos. 

8. A documentação cadastral apresentada incompleta ou 

irregular será sumariamente destruída, decorridos 30 

(trinta) 

dias do comunicado desta condição ao interessado, caso não 

ocorra por parte deste, qualquer manifestação ou 

providência. 

9. Ao fornecedor não caberá indenização, seja a que título 



for, pelo indeferimento do pedido de inscrição, suspensão 

ou 

cancelamento do registro cadastral. 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES DE REGISTRO 

10. A inscrição de registro cadastral deverá ser solicitada 

conforme modelo – Anexo I, e a apresentação de documentação 

relativa à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, 

Qualificação 

Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal se dará através 

de 

originais, por quaisquer processos de cópia autenticada por 

tabelião de notas ou por funcionário da FDE, ou ainda, por 

publicação em órgão de imprensa oficial. 

10.1. a documentação relativa à Habilitação Jurídica, 

conforme 

o caso deverá ser constituída de: 

A - cédula de Identidade; 

B - registro comercial, no caso de empresa individual; 

C - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 

alterações 

contratuais em vigor, devidamente registrados na Junta 

Comercial 

ou órgão competente em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedade por ações acompanhadas de atas, 

comprovadamente arquivadas, da última eleição de diretoria 

e 

da última alteração de capital; 

D - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

E - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.2. a documentação relativa à Qualificação Técnica deverá 

ser constituída de: 

F - registro ou inscrição vigente na entidade profissional 

competente; 

G - atestados comprobatórios de aptidão da empresa para 

desempenho da atividade requerida, contendo dados como 

objeto, quantidade, prazo, valor contratado, etc.; 

G.1. os atestados comprobatórios de desempenho de que 

trata este ítem, caso não tenham sido emitidos pela FDE, 

deverão, 

quando cabível, ser acompanhados de certidão expedida 

pela entidade profissional competente; 

G.2. casos de obras e serviços técnicos em geral, serão 

aceitos também atestados que comprovem aptidão emitida em 



nome de sócio-proprietário ou de diretor da empresa, desde 

que 

acompanhados de documento comprobatório dessa condição. 

(deverá constar do contrato social regular do fornecedor). 

10.3. a documentação relativa à Qualificação Econômico- 

Financeira deverá ser constituída de: 

H - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, acompanhado dos Termos de Abertura 

e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na 

Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

a 

serem apresentados em até 180 (cento e oitenta) dias após o 

encerramento do exercício social do fornecedor; 

H.1. – no caso de Sociedade por Ações, deverão ser 

apresentados 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício, devidamente publicados; 

H.2. – as demais empresas deverão apresentar Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, 

acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro 

Diário; 

H.3. – empresa constituída há menos de 01 (hum) ano 

deverá cumprir normalmente as exigências deste regulamento, 

exceto balanço caso o pedido de cadastramento ocorra ainda 

no ano de sua constituição e, nesta condição só lhe caberá 

índice econômico (ILG=Índice de Liquidez Geral; ILC=Índice 

de 

Liquidez Corrente; ET=Índice de Endividamento Total; 

II=Índice 

de Imobilização e ISG=Índice de Solvência Geral) a partir 

da 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis, 

já exigíveis. 

I – certidão passada pelos distribuidores judiciais da sede 

do fornecedor, atestando a inexistência de falência ou 

concordata 

relativa ao mesmo, nos últimos 05 (cinco) anos. 

I. 1. – fornecedor com sede fora da Comarca de São Paulo 

deverá apresentar Certidão dos Cartórios e afins, indicando 

o 

número de Cartórios Distribuidores de Ações Cíveis e 

Comerciais, 

de Falência e Concordatas e de Protestos, existentes no 

Município 

sede do fornecedor; 

I. 2. – caso o fornecedor tenha estado em regime de 

concordata, 

deverá apresentar, juntamente com a positiva, prova de 

resolução judicial do processo de concordata a que a mesma 



se referir, emitido no máximo 90 (noventa) dias 

imediatamente 

anteriores à data de apresentação da documentação. 

10.4. a documentação relativa à Regularidade Fiscal, 

conforme 

o caso deverá ser constituído de: 

J – prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

ou 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

K – cartão de inscrição no cadastro de contribuintes 

Estadual 

e Municipal; 

L – prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal, do domicílio ou sede; 

L.1. - a regularidade com a Fazenda Federal, compreende a 

quitação de tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

L.2. - as empresas e os profissionais registrados como 

prestadores de serviços estão isentos da apresentação de 

prova 

de regularidade com a Fazenda Estadual, com exceção 

daqueles 

registrados na Junta Comercial; 

L.3. - As microempresas e as empresas de pequeno porte, 

nos termos do art. 27-A da Lei Estadual nº 6.544/89, com 

alteração 

dada pela Lei Estadual nº 10.601/00 e 13.122/08, ficam 

dispensadas da apresentação dos documentos referidos nos 

itens K e L acima, mediante a entrega de Declaração firmada 

por 

seu representante legal de que se encontra em situação 

regular 

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Dívida 

Ativa 

da União, conforme exigido no Anexo I. 

L.4. - De acordo com os incisos XIII e XIV do art. 4º da 

Lei 

Estadual nº 6.544/89, com alteração dada pela Lei Estadual 

nº 

10.601/00, entende-se por microempresa e empresa de pequeno 

porte, aquelas que auferirem durante o ano (de 1º/01 a 

31/12), 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos na referida 

Lei. 

M - Certificado de Regularidade - CRF perante o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço– FGTS, expedida pela CEF – 

Caixa Econômica Federal; 

N - Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – Receita 

Previdenciária; 

O - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 



IMPORTANTE: Não constando no documento prazo de 

validade, este terá sua validade estipulada em 06 (seis) 

meses 

contados da data de sua expedição. 

SEÇÃO I – OBRAS 

11. Para inscrição na área de Obras, a empresa apresentará 

os documentos constantes no item 10.1. letras B ou C, D e 

E; 

item 10.2. letras F e G; item 10.3. letras H e I; item 

10.4. letras J, 

K, L, M, N e o os anexos I, II, e a ficha cadastral. 

11.1. quando se tratar de empresa registrada no CREA fora 

do Estado de São Paulo, o registro deverá estar visado pelo 

CREA 

da 6ª. Região/SP; 

11.2. os documentos previstos na letra G do item 10.2. 

deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos 

certificados 

de acervo técnico emitidos pelo CREA, exceto aqueles 

emitidos 

pela própria FDE; 

11.2.1. quando se tratar de atestado comprobatório de 

desempenho referente à construção/ampliação de edifício, 

dele 

deverá constar de forma clara e objetiva a área (m2) 

efetivamente 

construída. 

SEÇÃO II – SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

(topografia, sondagens, impermeabilização, recuperação 

estrutural, pré-fabricados etc.) 

12. Para a inscrição na área de Serviços de Engenharia, a 

empresa apresentará os documentos constantes no item 10.1. 

letras B ou C, D e E; item 10.2. letras F e G; item 10.3. 

letras H 

e I; item 10.4. letras J, K, L, M, N e o os ANEXOS I, II, e 

a ficha 

cadastral. 

12.1. os documentos previstos na letra G do item 10.2. 

deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos 

certificados 

de acervo técnico emitidos pelo CREA, exceto aqueles 

emitidos 

pela própria FDE; 

12.2. quando se tratar de empresa registrada no CREA fora 

do Estado de São Paulo, o registro deverá estar visado pelo 

CREA 

da 6ª. Região/SP. 

SEÇÃO III – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 

(Art. 13 da Lei 8666/93) 

(projetos, fiscalização, perícias, pareceres e avaliações, 

assessorias e auditorias, treinamento e aperfeiçoamento de 



pessoal etc.) 

13. PESSOA JURÍDICA 

Para inscrição na área de Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados a empresa apresentará os documentos 

constantes 

do item 10.1. letras B ou C, D e E;; item 10.3. letras H e 

I; item 

10.4. letras J, K, L, M, N e o os ANEXOS I, II, e a ficha 

cadastral, 

além do curriculum dos responsáveis técnicos. 

13.1. os documentos previstos na letra G do item 10.2. 

deverão estar devidamente registrados nas entidades 

profissionais 

competentes, exceto aqueles emitidos pela própria FDE; 

13.2. quando se tratar de empresa registrada no CREA, os 

documentos previstos na letra G do item 10.2. deverão estar 

obrigatoriamente acompanhados dos certificados de acervo 

técnico emitidos pelo CREA, exceto aqueles emitidos pela 

própria FDE. 

13.2.1. quando se tratar de empresa registrada no CREA 

fora do Estado de São Paulo, o registro deverá estar visado 

no 

CREA da 6ª. Região/SP. 

14. PESSOA FÍSICA 

Para a inscrição na área de Serviços Técnicos Profissionais 

Especializados, o profissional deverá apresentar os 

documentos 

constantes no item 10.1. letra A; item 10.2. letras F e G; 

item 

10.4. letras J, K e L, o anexo I e a ficha cadastral, além 

do curriculum 

profissional. 

14.1. os documentos previstos na letra G do item 10.2. 

deverão estar devidamente registrados nas entidades 

profissionais 

competentes; 

14.2. quando se tratar de profissional registrado no CREA, 

os documentos previstos na letra G do item 10.2. deverão 

estar 

obrigatoriamente acompanhados dos certificados de acervo 

técnico emitidos pelo CREA, exceto aqueles emitidos pela 

própria FDE. 

14.2.1. quando se tratar de profissional registrado no CREA 

fora do Estado de São Paulo, o registro deverá estar visado 

no 

CREA da 6ª. Região/SP. 

SEÇÃO IV – SERVIÇOS GERAIS 

(instalação, manutenção, transporte, limpeza, segurança, 

assistência técnica de máquinas e equipamentos etc.) 

15. Para a inscrição na área de Prestação de Serviços a 

empresa apresentará os documentos constantes do item 10.1. 



letras B ou C, D e E; item 10.2. letra G; item 10.3. letras 

H e 

I; item 10.4. letras J, K, L, M, N e o os anexos I, II, e a 

ficha 

cadastral. 

15.1. os documentos previstos na letra G item 10.2. 

deverão, quando for o caso, estar devidamente registrados 

nas 

entidades profissionais competentes; 

15.1.1. serão solicitados, quando necessário, documentos 

específicos relativos ao exercício de determinadas 

atividades. 

Exemplo: empresa de vigilância deverá apresentar Alvará de 

Funcionamento e Certificado de Segurança, empresa 

fornecedora 

de vale refeição/alimentação deverá apresentar Certificado 

de 

Registro no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador 

etc. 

SEÇÃO V – FORNECIMENTO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTOS 

16. Para a inscrição na área de Fornecimento de Materiais 

e/ou Equipamentos, a empresa apresentará os documentos 

constantes do item 10.1. letras B ou C, D e E; item 10.2. 

letra 

G; item 10.3. letras H e I; item 10.4. letras J, K, L, M, N 

e o os 

anexos I, II, e a ficha cadastral, para 

fabricantes/fornecedores, 

acompanhado de catálogos e folhetos técnicos. A 

representação 

com exclusividade deverá ter declaração fornecida pela 

entidade 

de classe a que a empresa representante estiver filiada. 

Essa 

declaração deverá vir assinada pelo responsável da entidade 

de 

classe e com a firma reconhecida em cartório de notas. 

SEÇÃO VI – INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

17. Para inscrição na área de Instituições de Ensino 

Superior 

a empresa apresentará os documentos constantes do item 

10.1. 

letras B ou C, D e E; item 10.2. letras F e G; item 10.3. 

letras H 

e I; item 10.4. letras J, K, L, M, N e o os ANEXOS I, II e 

IV e a 

ficha cadastral. 

17.1. os documentos previstos na letra G item 10.2. deverão 

ser documentos específicos a área de atuação; 

SEÇÃO VII – INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

18. Para inscrição na área de Instituições de Ensino Médio 



Técnico a empresa apresentará os documentos constantes do 

item 10.1. letras B ou C, D e E; item 10.2. letras F e G; 

item 10.3. 

letras H e I; item 10.4. letras J, K, L, M, N e o os ANEXOS 

I, II e 

V e a ficha cadastral. 

18.1. os documentos previstos na letra G item 10.2. deverão 

ser documentos específicos a área de atuação; 

19. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) 

19.1. O Departamento de Cadastro e Processo Administrativo 

expedirá Certificado de Registro Cadastral (CRC), do qual 

constarão no mínimo: 

a - Número de inscrição cadastral; 

b - Razão social; 

c - CNPJ / CPF; 

d - Inscrição Estadual; 

e - Inscrição Municipal; 

f - Área de atuação; 

g - Validades; 

h - Capital social / data de registro; 

i - Patrimônio Líquido / data de registro; 

j - Índices: ILG=Índice de Liquidez Geral; ILC=Índice de 

Liquidez Corrente; ET=Índice de Endividamento; II=Índice de 

Imobilização e ISG=Índice de Solvência Geral; 

k - Atestados de execução (quando for o caso); 

l - Data de emissão; 

m - Assinaturas (com exceção o Certificado de Registro 

Cadastral – CRC com emissão na página da FDE – www.fde. 

sp.gov.br). 

19.2. O Certificado de Registro Cadastral terá validade 

pelo 

prazo dos documentos nele estabelecidos. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os procedimentos e respectivos anexos para inscrição 

cadastral poderão ser retirados no guichê da Supervisão de 

Licitação, 

à Av. São Luis, 99 – República/SP - térreo, e poderão obter 

esclarecimentos e informações no Departamento de Cadastro e 

Processo Administrativo – 5º andar ou Internet – 

http://www. 

fde.sp.gov.br; 

O Certificado de Registro Cadastral (CRC) estará à 

disposição 

do fornecedor na página da FDE – www.fde.sp.gov.br; 

Os documentos entregues à FDE não serão devolvidos, 

mesmo quando não concretizado ou negado o registro, salvo, 

nestes casos, os que a seu critério, houver por bem 

liberar; 

Quando de participação em licitação, à cadastrada deverá 

apresentar naquele ato, os documentos constantes do 

Certificado 



de Registro Cadastral (CRC) em vigor cujos prazos de 

validade estejam vencidos. 

Toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais, o 

fornecedor deverá de imediato comunicar o Departamento de 

Cadastro e Processo Administrativo / Gerência de Cadastro e 

Processos Contratuais por carta; 

Fornecedor inscrito que deixar de revalidar os documentos 

pelo período de 12 (doze) meses terá seu cadastro 

automaticamente 

arquivado, e após esse período deverá apresentar novo 

pedido acompanhado de toda documentação; 

A Micro-empresa, assim definida por lei, quando cadastrada 

na área de obras, terá sua participação limitada no máximo 

à 

licitação na modalidade “Convite”; 

Os casos omissos neste regulamento serão decididos em 

instância inicial pelo Diretor Administrativo e Financeiro 

e em 

soberana decisão final pelo Presidente. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A edição do presente regulamento não demandará dos 

fornecedores cadastrados quaisquer providências adicionais; 

Este Regulamento de Cadastro de Fornecedores que vigorará 

a partir da data de sua publicação, revoga aquele editado 

no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo de 05-01-2012. 

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NA ÁREA DE INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

A inscrição ou renovação cadastral deverá ser solicitada 

sempre por carta, conforme modelo, ANEXO I, acompanhada da 

documentação relativa a: 

1. Habilitação Jurídica, 

2. Qualificação Técnica, 

3. Qualificação Econômico-Financeira, 

4. Regularidade Fiscal. 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

Registro comercial, no caso de firma individual; 

Ato constitutivo, estatuto e alterações subsequentes ou 

contrato social consolidado e última alteração contratual, 

devidamente 

registrados na Junta Comercial ou órgão competente 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades 

por ações acompanhados da publicação de ata da última 

eleição de diretoria e da última alteração de capital; 

Inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do ato 

constitutivo, estatuto e alterações subsequentes ou 

contrato 

social consolidado e última alteração contratual, no caso 

de sociedades civis acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 



Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se 

tratando 

de empresa estrangeira em funcionamento no País e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

orgão competente quando a atividade assim o exigir. 

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

Para a inscrição na atividade de Ensino Médio Técnico 

deverá apresentar os documentos específicos, conforme a 

seguir: 

Documento que comprove o vinculo entre Instituição Mantida 

e Mantenedora, se for o caso; 

Cópias das seguintes publicações, conforme o caso: 

a) Portarias de autorização de funcionamento de curso, 

vigente, expedida pela Secretaria de Estado de Educação 

para 

os cursos que deseja ofertar; 

b) Portarias de Reconhecimento de Curso, vigente, expedida 

pela Secretaria de Estado de Educação para os cursos que 

deseja ofertar; 

c) Parecer do Conselho Estadual de Educação, vigente, de 

Extensão de Cursos para os cursos que deseja ofertar; 

d) Portaria, vigente, de Credenciamento da Entidade 

Mantenedora 

expedida pela Secretaria de Estado de Educação. 

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Cópia da publicação do último balanço patrimonial 

(sintético) 

e demonstrações contábeis, já exigíveis, apresentados na 

forma da lei. Não sendo a empresa obrigada a publicar seus 

balanços, esta deverá apresentar cópia legível das páginas 

do 

diário geral, onde foram transcritos o balanço patrimonial 

e a 

demonstração do resultado do exercício, assinados pelo 

sócio e 

contador responsável, juntamente com os termos de abertura 

e 

encerramento devidamente registrados na Junta Comercial da 

sede da licitante ou em cartório de registro. Os documentos 

aqui 

tratados deverão ser apresentados até 180 (cento e oitenta) 

dias 

após o encerramento do exercício social do fornecedor; 

No caso de Sociedade por Ações, deverão apresentar Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, 

devidamente publicados; 

As demais empresas deverão apresentar Balanço Patrimonial 

e Demonstrações Contábeis do último exercício, acompanhado 

do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário; 

Empresa constituída há menos de 01 (hum) ano deverá 

cumprir normalmente as exigências deste regulamento, exceto 



balanço caso o pedido de cadastramento ocorra ainda no ano 

de 

sua constituição e, nesta condição, só lhe caberá índice 

econômico 

(ILG=Índice de Liquidez Geral; ILC=Índice de Liquidez 

Corrente; 

ET=Índice de Endividamento Total; II=Índice de Imobilização 

e ISG=Índice de Solvência Geral) a partir da apresentação 

de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis, já 

exigíveis; 

Anexo II - transcrição do balanço, devidamente assinada 

pelos responsáveis; 

Certidão negativa de pedido de falência e recuperação 

judicial da empresa, expedida pelo distribuidor da comarca 

onde 

a empresa tem a sede. 

As empresas sediadas fora do Estado de São Paulo deverão 

apresentar certidão dos cartórios e afins informando a 

quantidade 

de cartórios de distribuição da comarca; 

Caso o fornecedor tenha estado em regime de concordata, 

deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, 

prova de 

resolução judicial do processo de concordata a que a mesma 

se 

referir emitida no máximo até 90 (noventa) dias 

imediatamente 

anteriores à data de apresentação da documentação. 

4. REGULARIDADE FISCAL 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 

e Municipal, relativo ao domicílio ou sede, pertinente ao 

seu 

ramo de atividade; 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

(compreende 

tributos federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e 

Municipal, do domicílio ou sede; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – CRF do FGTS, expedida pela CEF - Caixa 

Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil – Receita Previdenciária; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida 

pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

Ficha cadastral, preenchida e assinada. 

OBSERVAÇÕES: 

1. Não constando no documento prazo de validade, este 

terá sua validade estipulada em 06 (seis) meses contados da 



data de sua expedição; 

2. Os documentos poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 

notas ou por funcionário da FDE, ou ainda por publicação em 

órgão de imprensa oficial. 

“A constante renovação de documentos que possuam 

prazos de validade e a manutenção de cadastro rigorosamente 

atualizado e completo são providências de exclusiva 

responsabilidade 

do fornecedor cadastrado." 
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EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA 

DE ARTICULAÇÃO REGIONAL 

DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 28-03-2012 

Dispensando com fundamento no inciso do artº 35 da 

LC 500/74, a partir de 12-02-1989, Deise Maria Basso, RG. 

16.107.823. 

Publicado para acerto de vida funcional. 

Exonerando, com fundamento no art. 58, inciso I, § 1º, 

item I da Lei Complementar 180, de 12-05-1978, a partir de 

22-03-2012. MARTA MARIA DA SILVA ASSIS, RG 18.751.659-5, 

do cargo de Professor de Educação Básica II, SQC-II-QM-SE, 

disciplina de Inglês, DI-2, da EE Prof. Adolpho Carvalho, 

em 

Piracicaba, para qual foi nomeado por Decreto 29, publicado 

em 30-12-1999. 

Considerando de efetivo exercício no dia 27-03-2012, 

por 08 horas, em que os professores: Isabel Cristina de 

Lima Veiga, RG.16.106.612-4; Carolina Braghini Ladeia, RG. 

29.474.950-0; Juli Anne M. L. Bargiela, RG. 17.671.835-7; 

Maria 

Aparecida N. Matos Anibal, RG. 11.003.249; Cristina Valério 

Martins, RG. 20.405.798-x; Roselene Maria Soares Franzoni, 

RG. 

13.653.276-7; Selma Aparecida Bugno Foltran, RG. 

18.746.837; 

Tânia Mara Spadaccia Silverio, RG. 11.791.954; Odimir 

Roberto 

Belato, RG. 7.724.732; Marcelo Fernandes, RG. 19.311.946-8; 

Eliana Maria Bagatin Polezi, RG. 16.150.392; Fernanda 

Medinilha 



M. Antunes, RG. 34.725.746-x; Ângela Macari Siqueira 

Romani, RG. 17.670.867-4; Maria Helena Elias, RG. 

5.149.309-3; 

Mercedes Bertin, RG. 13.077.531-9; Maria Madalena Lopes, 

RG. 

24.711.534-4; Tatiane de Oliveira Biason, RG. 29.844.086-6; 

Fabíola Capeline Landin Moura, RG. 33.942.137-X; Ana Lúcia 

Bottene Scanavaca, RG. 18.130.462-4; Cirlene Aparecida 

Fialho 

Vitti, RG.M. 5.743.705; da Diretoria de Ensino Região de 

Piracicaba 

– SP, participaram da Orientação Técnica do Ciclo I, 

realizado 

nas dependências da Diretoria de Ensino – Região 

Piracicaba, 

em atendimento ao disposto no art. 3º da Res. SE - 89/2007, 

com 

base na Res. SE 62/2005. 

Concedendo nos termos dos Artigos 209 e 214 da Lei 

10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação da LC 1048/08, aos 

funcionários das respectivas Unidades Escolares, abaixo 

identificados, 

90 dias de licença-prêmio a que faz jus, referente ao 

período aquisitivo mencionado: 

EE CAROLINA MENDES THAME 

Mauro Luis Alves, RG: 15614462-1, PEB-II-SQC-II-QM, PULP 

210/0068/2012, Certidão 70/2012, período 12-02-2007 a 10-

02-2012. 

EE DR PRUDENTE 

Amália Aparecida Ross Orsi, RG: 17189036, PEB-II-SQC-IIQM, 

PULP 209/0068/2012, Certidão 71/2012, período 15-05- 

2006 a 13-05-2011. 

EE BENEDITO DUTRA TEIXEIRA 

Rosaura Cecília Racosta, RG: 16108092-3, PEB-II-SQC-IIQM, 

PULP 213/0068/2012, Certidão 75/2012, período 14-06- 

2003 a 11-06-2008. 

EE PROF JOSÉ ROMÃO 

Vitória Antonia Fernandes Alves, RG: 8609814-7, PEB-ISQC- 

II-QM, PULP 263/0068/2002, Certidão 74/2012, período 

25-03-2007 a 22-03-2012. 

 

 

Concedendo nos termos dos Artigos 209 e 214 da Lei 

10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação da LC 1048/08 e 

Despacho 

do Governador de 22, publicado no D.O. de 23-11-2011 

aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, abaixo 

identificados, 90 dias de licença-prêmio a que faz jus, 

referente 

ao período aquisitivo mencionado: 

EE AVELINA PALMA LOSSO 



Evelise Zaczuk Bassinello, RG: 5966332, PEB-II-SQF-I-QM, 

PULP 020/0068/2007, Certidão 64/2012 – período 11-08-2005 

a 09-08-2010. 

EE JOSÉ MARTINS DE TOLEDO 

Elivelto Augusto Gimenez, RG: 24605570-4, PEB-II-SQF-IQM, 

PULP 184/0068/2007, Certidão 73/2012 – período 05-04- 

2006 a 12-02-2008; 07-04-2008 a 15-02-2009; 20-03-2009 a 

28-06-2011. 

 

 

Apostila do Dirigente de Ensino, de 28-03-2012 

Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 

um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 

relacionados: 

ANTONIA VALERIA PIZOL GIGOLON CAPELINI, RG 

13079364, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, da EE 

Prof. 

DIONETTI CALLEGARO MIORI, em Piracicaba: 

Vigência em 22-12-2011– 5º ATS 

 

 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 

Médio 

Portarias do Diretor de Escola, de 28-03-2012 

EE Prof. Benedito Dutra Teixeira 

Autorizando a fruição de licença-prêmio nos termos dos 

Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/2008 

de 10-06-2008 a: JOÃO SACCHI, R.G: 5.761.462, PROFESSOR 

EDUCAÇÃO BÁSICA II, SQC-II-QM da EE “Prof. Benedito Dutra 

Teixeira”, 90 dias referente ao período de 17-07-2006 a 15-

07- 

2011 (4ºBloco). Certidão 160/2011 e PULP 839/0068/2011. 

EE OLIVIA BIANCO 

licença-prêmio nos termos dos Artigos 213 e 214 da Lei 

10261/68, "NR" pela Lei 1048/08 de 10/06/08 a SIOMARA 

APARECIDA SILVA, RG 17.208.374, PEB I - 

SQC-II-QM, 15 dias referente à Certidão 210/2010 - período 

de 19-04-2005 a 17-04-2010/ Pulp 945/0068/2010 

 

E. E "SUD MENNUCCI" 

Autorizando fruição de licença-prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 

de 

10-06-2008 a: ANTENOR ANTONIO CHIEREGATTI, RG 8.382.478, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 15 dias 

referentes 

ao período de 03-10-1992 a 01-10-1997, Certidão 111/97 - 

PULP 

168/0068/2008. 

 

 



EE BARÃO DO RIO BRANCO 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 

8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 

UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-

2008 

e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 

relacionada: 

Érica Fernandes de Morais, R.G.44.231.720-7, PEB I, SQF-

IQM- 

SE, classificada na EE."Barão do Rio Branco", 003 dias de 

auxílio-doença a partir de 28-03-2012 a 30-03-2012. 

 

Despacho do Diretor de Escola, de 28-03-2012 

O Diretor de Escola, com base no art. 64, inciso I, do 

Decreto 

17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, 

expede o seguinte Ato Decisório: 

EE COMENDADOR MÁRIO DEDINI 

467/2012 – MARILZA DE OLIVEIRA, RG: 19.133.790-0, PEBI, 

SQF-I-QM-SE, acumula com Professor de Pré Escola junto à 

Prefeitura de Piracicaba. Acúmulo Legal. 

 

 

 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

-DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 

PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

CONTRATANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 

54.682 DE 13-08-2009, PARA EXERCER A FUNCAO DOCENTE: 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 

-VITORIA DIAS NEME PERECIN, RG 6848028, 

EE FELIPE CARDOSO, F/N=01-I A PARTIR DE 14-03-2012 

EXTINGUINDO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IV DO ARTIGO 

8 DA LEI COMPLEMENTAR 1093/2009, o CONTRATO POR TEMPO 

DETERMINADO CELEBRADO COM OS SERVIDORES A SEGUIR: 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 

-MONIK RAYELLE BEZERRA DE MEDEIROS, RG 54709541, 

F/N=01-I, 

EE PEDRO MORAES CAVALCANTI, CTD.2/2011, PUB 04-03- 

2011, VIG 16-02-2012 


