
Executivo I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 3, de 12-1-2015 
Altera dispositivos da Resolução SE 75, de 30-12- 
2014, que dispõe sobre a função gratificada de 
Professor Coordenador 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou 
a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, 
Resolve: 
Artigo 1º - Os dispositivos abaixo relacionados, da Resolução 
SE 75, de 30-12-2014, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
I - o artigo 3º: 
“Artigo 3º - O módulo de Professores Coordenadores da 
unidade escolar fica definido como se segue: 
I - 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente 
às classes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, desde que 
apresente o mínimo de 6 (seis) classes em funcionamento; 
II - 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente 
às classes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, desde 
que apresente o mínimo de 8 (oito) classes em funcionamento; 
III - 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente 
ao ensino médio, desde que apresente o mínimo de 8 (oito) 
classes em funcionamento. 
§ 1º - No cálculo do módulo, a escola que oferecer os três 
segmentos de ensino, a que se referem os incisos deste artigo, 
atendendo aos respectivos mínimos, somente fará jus a 3 (três) 
Professores Coordenadores se possuir, em sua totalidade, o 
mínimo de 30 (trinta) classes em funcionamento, caso contrário 
o segmento referente às classes do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental e o ensino médio farão jus a um único Professor 
Coordenador. 
§ 2º - No caso de a unidade escolar não contar com os mínimos 
de classes estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, 
caberá ao Diretor de Escola, com a participação do Supervisor 
de Ensino da unidade, bem como do Núcleo Pedagógico da 
Diretoria de Ensino, garantir o desenvolvimento das ações pedagógicas 
para melhoria do desempenho escolar. 
§ 3º - A unidade escolar que, no total, somar mais de 8 
(oito) classes em funcionamento e, considerados os incisos I, 
II e III deste artigo, não alcançar em nenhum deles o mínimo 
estabelecido, ou alcançar em apenas um segmento, contará com 
1 (um) Professor Coordenador, preferencialmente docente com 
formação em Pedagogia, para responder pelo trabalho pedagógico 
de toda a escola. 
§ 4º - Para fins de definição do módulo de que trata este 
artigo, incluem-se as classes da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA, as classes de Recuperação Intensiva e as classes vinculadas, 
existentes, por extensão, fora do prédio da escola a que se vinculam, 
administrativa e pedagogicamente, bem como as Salas 
de Recursos e as Classes Regidas por Professor Especializado 
(CRPE) da Educação Especial.”; (NR) 
II - o inciso III do artigo 5º: 
“III – ter como prioridade o planejamento, a organização 
e o desenvolvimento de atividades pedagógicas, utilizando 
os materiais didáticos, impressos ou em DVD, e os recursos 
tecnológicos, sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da 
Educação;”. (NR) 
Artigo 2º - Fica acrescentado parágrafo único ao artigo 15 
da Resolução SE 75, de 30-12-2014, com a seguinte redação: 



“Parágrafo único - Excepcionalmente, a cessação da designação 
do Professor Coordenador que exceder o módulo estabelecido 
nesta resolução, bem como da designação do Professor 
Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica - PCAGP, deverá 
ocorrer em 2.2.2015.” (NR) 
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Despacho do Dirigente Regional de Ensino, de 12-1- 
2015 
Doação de Material Permanente, em face do que consta 
nos processos em epígrafe, com fundamento no item 2 da 
alínea “b” do inciso VI do artigo 80 do Decreto 57.141/2011 
e Resolução SE 45, de 18-04-2012, retificada em 24-04-2012. 
Autorizo, para uso exclusivo da unidade escolar indicada, e sem 
quaisquer ônus para a Administração, o recebimento em doação 
dos bens, cuja ata de Deliberação e Notas Fiscais se encontram 
acostadas nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo 
de Administração desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de 
doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento e 
incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual. 
Processo 1444/0068/2014, E.E. Francisca Elisa da Silva. 
 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FDE AVISA: 
Pregão Eletrônico de Registro de Preços 21/00659/14/05 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA. 
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
- FDE comunica às empresas interessadas que se acha aberta licitação 
para: Aquisição de Papel Higiênico e Papel Toalha. 
As empresas interessadas poderão obter informações e verificar 
o Edital a partir de 13/01/2015, no endereço eletrônico www. 
bec.sp.gov.br ou na sede da FDE, na Supervisão de Licitações na 
Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas, ou 
verificar o edital na íntegra, através da Internet no endereço: http:// 
www.fde.sp.gov.br. 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
27/01/2015, às 09:30 horas e será conduzida pelo pregoeiro com 
o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo 
em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. 
Todas as propostas deverão obedecer rigorosamente o estabelecido 
no edital e seus anexos e serão encaminhadas, por meio 
eletrônico, após o registro dos interessados em participar do 
certame e o credenciamento de seus representantes previamente 
cadastrados. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 13/01/2015, até o momento anterior ao início 
da sessão pública. 
BARJAS NEGRI 
Presidente 
Julgamento de Licitação - Classificação Técnica 
A Comissão Julgadora de Licitações comunica o resultado do 
julgamento do envelope nº. 01 - Proposta Técnica da Tomada de 
Preços nº 46/00414/14/02, cujo objeto é a Elaboração de Projeto 
Executivo e Fornecimento de Projeto de Segurança contra Incêndio 



na EE/ETEC Dr. Paraíso Cavalcanti/Profº Idio Zucchi - Bebedouro/SP. 
A Comissão Julgadora de Licitações decidiu: Desclassificar por considerar 
inaceitáveis, com base no subitem 5.2.8.7 das Condições 
Específicas do Edital, as propostas técnicas das empresas a seguir 
indicadas: Cais Arquitetura Ltda., com 2,50 pontos; Spinazzola e 
Gitahy Arquitetura Ltda., com 2,50 pontos. Fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contados a 
partir da data desta publicação no Diário Oficial do Estado. 
Julgamento de Licitações - Habilitação 
Tomada de Preços nº 69/01014/14/02, referente à Reforma de 
Prédio Escolar na EE Julio Conceição – Cubatão/SP. Após análise da 
documentação apresentada, a Comissão Julgadora de Licitações 
decide: Inabilitar com base no inciso II do subitem 6.22 das Condições 
Gerais do Edital, a empresa Flavio Graciano Empreendimentos 
EPP - deixou de atender ao subitem 3.1. das Condições Específicas 
do Edital. Habilitar as empresas: Construmik Comércio e Construção 
Ltda.; Polosul - Engenharia e Construções Ltda. e Engeneri 
Construções e Comércio Ltda. - EPP. Ante o exposto e considerando 
o critério de julgamento estabelecido no Edital (Menor Preço), esta 
Comissão sugere a adjudicação do objeto da presente licitação à 
empresa habilitada com o menor preço, Construmik Comércio e 
Construção Ltda. 
Tomada de Preços nº 69/01039/14/02, referente à Reforma 
de Prédio Escolar na EE Dr. Washington Luiz Pereira de Souza – 
Arujá/SP. Após análise da documentação apresentada, a Comissão 
Julgadora de Licitações decide: Inabilitar com base no inciso II do 
subitem 6.22 das Condições Gerais do Edital, a empresa Picoloto 
Construtora Eireli – ME - Deixou de atender aos subitens 6.1.2 
e 6.1.3 das Condições específicas. Habilitar as empresas: Flavio 
Graciano Empreendimentos EPP; GIGA Construtora Ltda. ME e 
R Machado Construtora ME. Ante o exposto e considerando o 
critério de julgamento estabelecido no Edital (Menor Preço), esta 
Comissão sugere a adjudicação do objeto da presente licitação à 
empresa habilitada com o menor preço, Flavio Graciano Empreendimentos 
EPP. 
Tomada de Preços nº 72/00392/14/02, referente à Reforma 
de Prédio Escolar na EE Prof. Joaquim de Carvalho Terra - Santo 
André/SP. Após análise da documentação apresentada, a Comissão 
Julgadora de Licitações decide: Inabilitar com base no inciso II do 
subitem 6.22 das Condições Gerais do Edital, a empresa Picoloto 
Construtora Eireli – ME - Deixou de atender aos subitens 6.1.2 
e 6.1.3 das Condições específicas. Habilitar as empresas: Flavio 
Graciano Empreendimentos EPP; GIGA Construtora Ltda. ME e 
DDA Construtora Ltda. EPP. Ante o exposto e considerando o 
critério de julgamento estabelecido no Edital (Menor Preço), esta 
Comissão sugere a adjudicação do objeto da presente licitação à 
empresa habilitada com o menor preço, Flavio Graciano Empreendimentos 
EPP. 
 
 
Executivo II 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 12-1-2015 
Admitindo com fundamento no inciso III do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Ivana Aparecida 
Silvestrini Rossi, RG 14.940.870-5, para ocupar a função 
de Professor I Act, nos períodos de: 
07/08/1984 a 29-08-1984; 10-09-1984 a 31-10-1984; 
06-11-1984 a 05-12-1984; 29-07-1985 a 23-08-1985; 13-09- 



1985 a 11-10-1985, na EEPG “Manoel Dias de Almeida”, em 
Piracicaba. 
Publicado para acerto de vida funcional. 
Admitindo com fundamento no Decreto 17.211/47 – Artº 
212, Maria Helena Bellucco de Lello, RG 5.155.662-5 para a 
partir de 09-06-1959 ocupar a função de Professora Substituta, 
na EE “Alfredo Cardoso”, em Piracicaba. (Publicado para acerto 
de vida funcional). 
Dispensando com fundamento no Decreto 17.698/47 
Maria Helena Bellucco de Lello, RG 5.155.662-5, na função de 
Professora Substituta a partir de 07-04-1964. (Publicado para 
acerto de vida funcional). 
Admitindo com fundamento no Decreto 37.575/60, Maria 
Helena Bellucco de Lello, RG 5.155.662-5 no período de 25-02- 
1967 a 31-12-1967 ocupar a função de Professora Substituta, 
na EE Mista de Emergência “Bairro Santana”, em Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
Admitindo com fundamento no Decreto 37.575/60, Maria 
Helena Bellucco de Lello, RG 5.155.662-5 no período de 11-03- 
1969 a 31-12-1969” ocupar a função de Professora Substituta, 
na EE Mista de Emergência “Bairro Canadá”, em Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
Admitindo com fundamento no Decreto 37.575/60, Maria 
Helena Bellucco de Lello, RG 5.155.662-5 no período de 02-03- 
1970 a 31-12-1970 ocupar a função de Professora Substituta, na 
EE Mista de Emergência “Fazenda São Bento”, em Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
 
 


