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§ 1º - Para o cálculo da defasagem (DEF), os alunos avalia-
dos pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) foram classificados de acordo com seus 
resultados, para cada disciplina e cada ano/série correspondente, 
em quatro níveis de desempenho: Abaixo do Básico (AB), Básico 
(B), Adequado (AD) e Avançado (A).

§ 2º - A interpretação pedagógica de cada nível de desem-
penho, bem como o intervalo das proficiências utilizado para o 
enquadramento em cada um desses níveis, para cada ano/série 
e disciplina, estão definidos no Anexo desta resolução conjunta.

§ 3º - Para cada nível de desempenho, atribuir-se-á um valor 
de acordo com a tabela a seguir:

NÍVEL PROFICIÊNCIA VALOR

Abaixo do Básico - AB 3
Básico – B 2
Adequado - AD 1
Avançado - A 0

§ 4º - A defasagem (DEF) é calculada como o somatório dos 
produtos dos valores atribuídos a cada nível de desempenho 
pelos respectivos percentuais de alunos em cada um desses 
níveis, para cada nível de ensino e disciplina correspondente, 
na seguinte forma:

DEF = [(3 X PAB) + (2 X PB) + (1 X PAD) + (0 X PA)]
§ 5º - Para fins de cálculo, os elementos da fórmula a que se 

refere o § 4º deste artigo têm os seguintes significados:
1. DEF: indicador de defasagem;
2. PAB: percentual de alunos classificados no nível de 

desempenho Abaixo do Básico (AB);
3. PB: percentual de alunos classificados no nível de desem-

penho Básico (B);
4. PAD: percentual de alunos classificados no nível de 

desempenho Adequado (AD);
5. PA: percentual de alunos classificados no nível de desem-

penho Avançado (A).

como a média simples do IDESP obtido nas disciplinas de língua 
portuguesa e matemática no (a) último ano/série do nível cor-
respondente, na seguinte forma:

IDESP nível = (IDESP PORT + IDESP MAT)/2
§ 1º - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo 

têm os seguintes significados:
1. IDESP nível: Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo calculado no nível de ensino correspon-
dente (avaliado);

2. IDESP PORT: Índice de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo obtido na disciplina de língua portuguesa; 

3. IDESP MAT: Índice de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo obtido na disciplina de matemática.

Artigo 4° - O IDESP para cada disciplina, ou língua portu-
guesa ou matemática, é o produto do indicador de desempenho 
escolar (ID) pelo indicador de fluxo escolar (IF), ambos do 
nível de ensino correspondente, multiplicado por 10 (dez), na 
seguinte forma:

IDESP disciplina = ID disciplina X IF X 10
§ 1º - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo 

têm os seguintes significados:
1. IDESP disciplina: Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo obtido na disciplina ou de língua portu-
guesa ou de matemática;

2. ID disciplina: indicador de desempenho escolar obtido na 
disciplina ou de língua portuguesa ou de matemática; 

3. IF: indicador de fluxo escolar.
Artigo 5° - O indicador de desempenho escolar (ID) para 

cada disciplina, língua portuguesa ou matemática, é determi-
nado a partir da defasagem de aprendizagem (DEF) da escola 
no nível de ensino correspondente, sendo calculado da seguinte 
forma:

ID disciplina = 1 – (DEF/3)

 PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Comunicado
Dispensa Bec 029/19 - Processo 173/19. Objeto: Aquisição 

de Materiais de Higiene e Limpeza. O Núcleo de Finanças e 
Suprimentos informam que a Dispensa de Licitação Eletrônica 
029/19 foi “fracassado” pois todos os preços foram considera-
dos como não aceitáveis por estar acima do preço referencial. 
Diante do ocorrido e conforme artigo 43, Inciso VI da Lei 
8.666/93, fica fracassado o certame licitatório mencionado 
acima para adequações de valores referenciais.

 PENITENCIÁRIA DE PRACINHA

 Despacho do Diretor, de 12-12-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos narrados no dia 08-12-2019, nos 
termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003, (Comunicado de Evento 
229/2019 e PAP 017/2019). (34/2019)

 PENITENCIÁRIA DE LUCÉLIA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 16-12-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 10-12-2019, nos 
termos do artigo 1º da Resolução SAP 139 de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942 de 06-06-2003 (Comunicação de Evento 
246/2019). (255/2019)

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 Despacho do Diretor, de 16-11-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 12-10-2019, nos 
termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (Comunicados de Evento 
508 e 509/2019). (745/2019)

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA

 Despacho do Diretor, de 16-12-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 15-12-2019, nos 
termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento 
304/2019 e PAP 17/2019). (17)

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria da Diretora Técnica III, de 13-12-2019
Designando, com fundamento no Inciso IV do artigo 3º, 

do Decreto 47.297/02, c/c o inciso IV, do artigo 6º da Resolução 
CEGP-10/02, para sem prejuízo de suas atividades, cargos ou 
funções os seguintes funcionários/servidores: Pregoeiro – Tânia 
Cristina Sanches Cereali, RG 25.192.153-0, Diretora I do Núcleo 
de Finanças e Suprimentos; Suplente – Aparecido Humberto 
Matheus, RG. 47.923.777-3, Oficial Administrativo; Equipe de 
Apoio - Ed Carlos Ragassi, RG. 23.657.478-4, Agente de Segu-
rança Penitenciária e Eduardo Morello Ferreira, RG. 27.570.781-
7, Supervisor Técnico III; Subscritor do Edital: Adriana Alkmin 
Pereira Domingues, RG. 26.810.130-9, Diretora Técnica III no 
Processo SAP-PRC-2019/00116, no Pregão Eletrônico 20/19-PFT, 
a ser realizado nesta Unidade. Esta portaria entrará em vigor a 
partir da data de sua publicação (nº 3535296/2019)

 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO 
PIMENTEL

 Extrato de Contrato
Contrato 01.0045/19P1032/19
Processo Funap 1032/2019
Dispositivo Legal: Inciso I do Artigo 24 da Lei Federal 

8.666/1993
Dispositivo Legal: Lei Federal 8.666/1993
Contratante: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 

(Funap)
Contratado(a): Emprear Ar Condicionado CNPJ: 

290257570001-11
Objeto: Prestação de Serviço de Instalação de Ar Condicio-

nado com Fornecimento de Material
Prazo de Vigência Contratual: 90 Dias, de 22-11-2018 a 

21-02-2020
Data de Assinatura do Contrato: 22-11-2019
Valor Total do Contrato: R$ 32.872,25
Nota de Empenho: 2019NE01142 Data da Emissão: 08-11-

2019 Valor da NE: 32.872,25
Programa de Trabalho: 14421381461440000 FT. 004001001 

Nat. Despesa: 33903999

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta CC/SG/SFP-12, de 16-12-2019

Dispõe sobre a definição dos indicadores globais 
da Secretaria da Educação, para fins de pagamen-
to da Bonificação por Resultados - BR, instituída 
pela LC 1.078-2008, seus critérios de apuração 
e avaliação

O Secretário-Executivo, Respondendo pelo Expediente da 
Casa Civil, e os Secretários de Governo e da Fazenda e Planeja-
mento, considerando o disposto no artigo 6° da LC 1.078-2008, 
resolvem:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1° - Ficam definidos os seguintes indicadores globais 

da Secretaria da Educação, para fins de pagamento da Bonifica-
ção por Resultados - BR, instituída pela LC 1.078-2008:

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da 
rede estadual de ensino;

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo (IDESP) da 6º ao 9º ano do ensino fundamental da 
rede estadual de ensino;

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual de ensino.

Parágrafo único - Os indicadores a que se refere este artigo 
serão apurados e avaliados anualmente.

Artigo 2° - Para fins desta resolução conjunta, entende-se 
como nível de ensino os seguintes ciclos:

I – 1º ao 5º ano do ensino fundamental;
II – 6º ao 9º ano do ensino fundamental; 
III – 1ª a 3ª série do ensino médio.
CAPÍTULO II
Da Apuração dos Indicadores e Fixação das Metas
SEÇÃO I
Da Apuração dos Indicadores
Artigo 3° - O IDESP para cada nível de ensino, conforme 

os incisos do artigo 1º desta resolução conjunta, será calculado 

Pagamento /No.Ob/ Vencimento/ No.Pd/ Favorecido/ Valor
22Nov2019 2019Obg6339 23Nov2019 2019Pd01359 

43776517000180 Cia. Saneamento Bas. Do Est. São Paulo Sa 
R$ 68.960,13

 Comunicado
Relação de Pagamentos efetuados no mês de novem-

bro/2019, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual 7.857, de 
22-05-1992.

Pagamento /No.Ob/ Vencimento/ No.Pd/ Favorecido/ Valor
04Nov2019 2019Obf6475 04Nov2019 2019Pd01259 

34465117000162 Dblt Transporte e Atacado de Carnes Eireli 
R$ 6.345,00

04Nov2019 2019Obf6476 04Nov2019 2019Pd01260 
34465117000162 Dblt Transporte e Atacado de Carnes Eireli 
R$ 18.759,60

18Nov2019 2019Obg3479 16Nov2019 2019Pd01305 
34465117000162 Dblt Transporte e Atacado de Carnes Eireli 
R$ 2.855,25

18Nov2019 2019Obg3481 17Nov2019 2019Pd01308 
34465117000162 Dblt Transporte e Atacado de Carnes Eireli 
R$ 18.064,80

18Nov2019 2019Obg3482 17Nov2019 2019Pd01309 
34465117000162 Dblt Transporte e Atacado de Carnes Eireli 
R$ 4.504,95

 PENITENCIÁRIA DE MAIRINQUE

 Despacho do Diretor, de 16-12-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 295/2019 de 12-12-2019 e conforme 
Decreto 60.855, de 23-10-2014, Determino, nos termos do 
artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 1.196, de 27-02-2013, a realização da Apuração 
Preliminar para averiguar eventual responsabilidade funcional 
referente ao dano ao equipamento Nuctech, modelo C100100-
TI, ocorrida em data incerta do corrente mês. Ficam designados 
os servidores J.P.N, Agente de Segurança Penitenciária, como 
Autoridade Apuradora, e C.C.G.B, Agente de Segurança Peni-
tenciária, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar de imediato o trabalho de apuração 
e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do 
artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, 
ambos da referida Lei supracitada.

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria PEMQ-337, de 16-12-2019
O Diretor Técnico III, da Penitenciária Masculina de Mai-

rinque, conforme dispõe o artigo 228 do Decreto Lei 13.412, 
de 13-03-1979, e ainda no Artigo 51 da Lei Federal 8.666 de 
21-06-1993 resolve:

Artigo 1º - Designar a contar desta data, os funcionários: 
Flávio Thiago Soares, R.G. 42.600.369-X, Agente de Segurança 
Penitenciária; William Augusto de Oliveira, R.G. 43.278.212-6, 
Diretor de Serviço do Núcleo de Portaria – Turno I; Marcio 
Justino de Almeida, R.G. 24.465.598-4, Diretor de Serviço do 
Núcleo de Portaria – Turno III; Ricardo Aparecido do Nascimento 
Moro, R.G. 30.065.367-0, Agente de Segurança Penitenciária 
e Eduardo Ventura Campos Arruda, R.G. 25.771.587-3, Diretor 
Técnico III do Centro de Trabalho e Educação, para sem prejuízo 
de suas funções e sob a presidência do 1.º titular, constituírem 
a Comissão de Recepção de Material, tendo como suplentes os 
funcionários: Flávio Soares de Souza, R.G. 34.522.038-9, Agente 
de Segurança Penitenciária, Fernanda Lúcia Bento Gonçalves, 
R.G. 23.660.666-9, Agente de Segurança Penitenciária, Danilo 
Serena Testa, R.G. 40.319.884-7, Agente de Segurança Peniten-
ciária; Thiago Alberto Soares da Cruz, R.G. 41.749.886-X, Agente 
de Segurança Penitenciária e Eduardo de Almeida Freitas, R.G. 
29.676.185-0, Agente de Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
 Portaria PEMQ-338, de 16-12-2019
O Diretor Técnico III, da Penitenciária Masculina de Mairin-

que, com fundamento no Inciso VIII, artigo 27 do Decreto 50.412 
de 27-12-2005 e conforme dispõe o artigo 228 do Decreto Lei 
13.412, de 13-03-1979, e ainda no Artigo 51 da Lei Federal 
8.666 de 21-06-1993 e suas alterações resolve:

Artigo 1º - Designar a contar desta data, os funcionários: 
Rita de Cássia Tardivo Guazzelli, R.G. 26.287.639-5, Agen-
te de Segurança Penitenciária, Marcelo Massaaki Seto, R.G. 
15.431.530-8, Agente de Segurança Penitenciária – Classe III 
e Eduardo Ventura Campos Arruda, R.G. 25.771.587-3, Diretor 
Técnico III do Centro de Trabalho e Educação, para sem prejuízo 
de suas atividades, cargos ou funções, e sob a presidência do 1.º 
titular, constituírem a Comissão Permanente de Licitação, tendo 
como suplentes os funcionários: Fernanda Lúcia Bento Gonçal-
ves, R.G. 23.660.666-9, Agente de Segurança Penitenciária, Julia-
no Aparecido Francisco, R.G. 32.808.661-7, Agente de Segurança 
Penitenciária e Eduardo de Almeida Freitas, R.G. 29.676.185-0, 
Agente de Segurança Penitenciária, para sob a presidência do 
primeiro consequentemente os demais como membros que 
automaticamente integrarão a Comissão, obedecida à ordem de 
designação na ausência e afastamento do presidente.

Artigo 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA TÁCIO 
APARECIDO SANTANA, DE CAIUÁ

 Portaria CDPC-173, de 16-12-2019
O Diretor Técnico III do Centro de Detenção Provisória Tácio 

Aparecido Santana de Caiuá da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Oeste do Estado resolve:

Artigo 1º - Designar para compor a Comissão Julgadora Per-
manente de Licitação do Centro de Detenção Provisória “Tácio 
Aparecido Santana” de Caiuá da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Oeste do Estado, de que trata o art. 6º 
inciso XVI c.c. art. 5, § 4º, da Lei 8.666 de 1993, sob a presidência 
do primeiro, os seguintes funcionários/servidores:

a) Walter Palharini Junior – 24.646.201-2 Agente de Segu-
rança Penitenciária V;

b) Karina Arjol – RG 26.317.811-0, Oficial Administrativo;
Suplente:
a) Dayane Medeiros Vicente – RG 47.954.540-6, Oficial 

Administrativo;
Artigo 2º - A investidura dos membros da Comissão Perma-

nente não excederá a 01 ano, conforme inc. 4º do art. 51 da Lei 
8.666/93 e suas alterações.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação.

 CENTRO DE DETENÇÃO PENITENCIÁRIA 
VALDECIR FABIANO DE RIOLÂNDIA

 Despacho do Diretor, de 13-12-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 12-12-2019, nos 
termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e 
artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003, conforme Comunicado 
de Evento 63/2019. (09)

Artigo 6° - O indicador de fluxo escolar (IF) corresponde à taxa de aprovação de cada nível de ensino, na seguinte forma:

§ 1º - Para fins de cálculo, os elementos da fórmula a que se refere o “caput” deste artigo têm os seguintes significados:
1. Ai: total de alunos aprovados na série “i”; 
2. Ti: total de alunos matriculados na série “i”;
3. S: número de anos/séries de cada nível de ensino.
§ 2º - Para obtenção dos dados a que se refere este artigo toma-se por base a data de encerramento da digitação do rendimento 

escolar individualizado no Sistema de Cadastro de Alunos, conforme definida em Resolução.
Artigo 7º – Para o cálculo dos indicadores globais a que se refere o artigo 1º desta resolução conjunta, o IDESP deve ser calcu-

lado por nível de ensino e por unidade escolar.
SEÇÃO II
Da Fixação das Metas
Artigo 8º - As metas serão fixadas para o período de 1 (um) ano, que corresponde ao período de avaliação, e por meio de nova 

resolução conjunta até o mês de abril de cada novo período de avaliação.
Parágrafo único – As metas de longo prazo para o IDESP estão definidas conforme parágrafo único do artigo 4º da Resolução 

SEE - 74, de 6 de novembro de 2008.
Artigo 9º - As metas poderão ser revisadas a qualquer momento a fim de incorporar alterações na legislação, mudanças curricu-

lares, decisões governamentais e outros fatores supervenientes, de caráter transitório ou não, que afetem a consecução das mesmas.
CAPÍTULO III
Do Índice de Cumprimento de Metas
Artigo 10 - O Índice de Cumprimento de Metas (ICM) a ser calculado será dado pela seguinte fórmula:

Sendo:

IC = Índice de Cumprimento =

IQ = Índice de Qualidade = 

Onde:
. IDESPEF é o valor obtido no período de avaliação;
. IDESPBASE é o valor considerado como linha de base;
. IDESPMETA é a meta fixada para o período de avaliação;
. IDESPAG: é o resultado agregado do indicador global para o período de avaliação;
. IDESPMETAFINAL: valor do IDESP tomado como meta final a ser alcançado em 2030, conforme parágrafo único do artigo 8º 

desta resolução conjunta;
. INSE: Índice de Nível Socioeconômico, definido para cada unidade escolar;
.MOD: Modulador, percentual a ser aplicado como multiplicador sobre o valor do INSE.
§ 1º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas (ICM), será, sempre, tomado por base o valor máximo entre o 

IC e o IQ, portanto, entre os dois, o maior.
§ 2º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento (IC), deverão ser considerados os valores do período de avaliação anterior 

como linha de base para os indicadores globais do período de avaliação.
§ 3º - O valor do Índice de Nível Socioeconômico (INSE) varia de 0(zero) a 10(dez), sendo 10(dez) a escola com o nível socioe-

conômico mais baixo e 0(zero) a escola com nível mais alto.
§ 4º - Para efeito do cálculo do Índice  de Cumprimento  de Metas (ICM), o valor percentual atribuído para o MOD(modulador) 

0,10 ou 10%(dez por cento).
§ 5º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas (ICM) será: 
1. Nunca inferior a 0 (zero); 
2. Considerado até o limite de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos).
§ 6º - Quando ambos, os valores do IC e do IQ, forem iguais a zero o valor atribuído ao ICM será 0(nulo). 
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Artigo 11 - Cabe à Comissão a que se refere o artigo 6º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, a validação 

do índice de cumprimento das metas dos indicadores específicos e globais.
Artigo 12 - A Secretaria da Educação enviará relatórios anuais à Comissão a que se refere o artigo 6º da Lei Complementar 

nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, contendo uma avaliação do cumprimento das metas e as respectivas justificativas para o 
desempenho do período. 

Artigo 13 - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.

ANEXO
a que se refere o § 2º do artigo 5º da

Resolução Conjunta CC/SG/SFP-12, de 16-12-2019
Descrição nos níveis de desempenho e valores de referência 

na escala do SARESP

Níveis de 
Proficiência Descrição

5º ano do Ensino 
Fundamental

9º ano do Ensino 
Fundamental 3ª Série Ensino Médio

Língua
Portuguesa Matemática Língua

Portuguesa Matemática Língua
Portuguesa Matemática

Abaixo do 
Básico

Os alunos neste 
nível demonstram 
domínio
insuficiente dos 
conteúdos,
competências e 
habilidades
requeridos para a 
série escolar em 
que se encontram

Menor do 
que 150

Menor do 
que 175

Menor do 
que 200

Menor do 
que 225

Menor do 
que 250

Menor do 
que 275

Básico

Os alunos neste 
nível demonstram 
desenvolvimento
parcial dos
conteúdos,
competências e 
habilidades
requeridos para a 
série escolar em 
que se encontram

Entre 150 
e   200

Entre 175 
e 225

Entre 200 
e 275

Entre 225 
e 300

Entre 250 
e 300

Entre 275 
e 350

Adequado

Os alunos neste 
nível demonstram 
conhecimentos e 
domínio dos
conteúdos,
competências e 
habilidades
requeridos para a 
série escolar em 
que se encontram.

Entre 200 
e 250

Entre 225 
e 275

Entre 275 
e 325

Entre 300 
e 350

Entre 300 
e 375

Entre 350 
e 400

Avançado

Os alunos enste 
nível demonstram 
conhecimentos e 
domínio dos
conteúdos,
competências e 
habilidades além do 
requerido para a 
série escolar em se 
encontram

Maior ou 
igual a 
250

Maior ou 
igual a 
275

Maior ou 
igual a 
325

Maior ou 
igual a 
350

Maior ou 
igual a 
375

Maior ou 
igual a 
400
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