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III - por quem não tenha interesse na matéria;
IV - após exaurida a esfera administrativa.
Art. 10 - Os prazos começam a correr a partir da data 

da notificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento.

Art. 11 - Ultrapassado, sem decisão, o prazo de 120 dias 
contado do protocolo da defesa, o recorrente poderá considerá-
-lo indeferido na esfera administrativa.

Art. 12 - A decisão final em procedimento administrativo 
formalmente regular não poderá ser modificada pela Adminis-
tração, salvo por nulidade.

Art. 13 - A decisão do requerimento de defesa será comu-
nicada ao requerente em até 15 dias. Se julgado improcedente 
ou parcialmente procedente, tomar-se-ão as providências perti-
nentes à decisão, devendo, se for o caso, ser encaminhado para 
inscrição em Dívida Ativa do Estado.

Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando os artigos 12 a 37 da Portaria SPPREV 262, 
de 11-08-2011.

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS MILITARES

 GERÊNCIA DE INATIVIDADE DE MILITARES
 Despacho do Diretor, de 28-02-2019
Declarando, nos termos do artigo 22 do Decreto 52.613/71, 

extinto o benefício de inatividade do 3º SGT PM 930672-2 Mário 
Bueno Lopes, bem como a anulação da promoção à graduação 
superior em virtude da publicação do BOM G PM 30, de 13-02-
2019, anulando promoção à graduação superior e a reforma a 
pedido do PM publicada em D.O. 100, de 2-06-2016, a contar de 
15-02-2019, retroativamente a 02-06-2016.

 Agricultura e 
Abastecimento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 28-2-2019
Considerando os elementos que instruem os presentes autos, 

notadamente, a) o r. Parecer 84/2019, da Consultoria Jurídica da 
Pasta (fls. 18/23); b) a manifestação do Chefe de Gabinete (fls. 
24/25), os quais acolho integralmente, autorizo o uso do Recinto 
de Exposições “Acácio de Moraes Terra” em Itapetininga pela 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, no período de 1º de março a 
30 de abril 2019, para realização da 49º Exposição Agropecuária, 
Industrial e Comercial de Itapetininga - Expoagro, isenta das taxas 
regulares. Porém, caberá à Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
além de arcar com todas as despesas de utilidade pública referen-
tes ao período de uso (março e abril de 2019), responsabilizar-se 
pelo cumprimento de todas as legislações e regulamentos federal, 
estadual e municipal, em especial as pertinentes à realização de 
exposições, feiras e congêneres, defesa sanitária animal e vegetal, 
vigilância sanitária, segurança pública, legislação trabalhista, 
previdenciária, tributária e ambiental etc, bem como providenciar 
todas as licenças, autorizações e seguros impostos pela lei para o 
exercício do evento pretendido. (PSAA 2.216/2019)

 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 INSTITUTO DE PESCA

 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 Portaria IP-s/nº, de 20-2-2019

Designa Gestor para acompanhamento de execu-
ção contratual

O Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Pesca, da 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, em cumprimento ao disposto no 
artigo 67, de lei federal 8.666/93, resolve:

Artigo 1° - Designar a PQC VI – Cristiane Rodrigues Pinheiro 
Neiva, R.G.: 20.822.697-7, C.P.F.: 142.576.568-83, para atuar 
como Gestora, e o engenheiro da Pasta/SAA – Cyro Sobral Pinto 
Junior, CREIA.: 0601922097, para atuar como fiscal da execução 
de Serviço de Reforma e Adequação das Instalações Elétricas 
em Baixa Tensão do Centro Avançado de Pesquisa do Pesca-
do Marinho, através do Convênio FINEP 01-12-0366.05, Ref. 
0467/2011, em Santos, objeto do Contrato 004/2018 – Processo 
SAA 3.128/2018.

Artigo 2° - Fixar as seguintes atribuições ao Gestor e ao 
Fiscal designados no artigo anterior, sem prejuízo das demais 
obrigações previstas em leis ou regulamento:

I. manter cópia e conhecer o contrato, edital e proposta da 
contratada, bem como, o tipo de serviço, especificações e preços;

II. conhecer detalhadamente o local e como os serviços 
serão executados;

III. assegurar a perfeita execução do contrato (correspon-
dência entre especificações técnicas e execução dos serviços), 
verificando permanentemente a qualidade dos serviços e se são 
cumpridas as obrigações relativas a utilização de materiais e 
equipamentos em quantidade suficientes;

IV. verificar periodicamente, requisitando a documentação res-
pectiva, ou questionando empregados da contratada, se são cum-
pridas obrigações legais com relação aos funcionários da contratada;

V. verificar se a pessoa jurídica contratada está executando 
pessoalmente as obrigações, sem transferir responsabilidades, ou 
formalizar subcontratações não autorizadas pela Administração;

VI. estabelecer forma de controle e avaliação da execução 
dos serviços;

VII. solicitar, se for o caso, complementação de material 
e equipamento para execução dos serviços e substituição de 
empregados por conduta inadequada;

VIII. determinar que a contratada elimine ou substitua, 
por sua conta e risco e às suas expensas, serviços em que se 
verificarem vícios, incorreções, defeitos, resultantes da execução 
ou material empregado;

IX. comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil para 
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou 
providências escapem à sua competência;

X. verificar e adotar providências necessárias, com antece-
dência mínima de 30 dias, para:

a) aditarem;
b) revisões;
c) prorrogações, inclusive, obtendo manifestação do contra-

tado quando à pretensão;
d) denúncia do contrato;
e) proposta de rescisão contratual, amigável ou unilateral;
XI. sugerir aplicação de penalidades à contratada em decor-

rência do descumprimento das obrigações contratuais;
XII. adotar providências decorrentes de eventual des-

cumprimento total ou parcial das obrigações, verificando as 
responsabilidades cabíveis e comunicando imediatamente à 
autoridade competente;

Artigo 3° - Os Núcleo de Suprimentos e Finanças respecti-
vamente, deverão acompanhar o desenvolvimento do Contrato, 
fornecendo documentação, informação, adotando procedimen-
tos propostos pelo Gestor do Contrato, em prazo suficiente para 
evitar a interrupção, ou prejuízo, da execução dos serviços.

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 22-10-2018.

IV - O repasse da contribuição previdenciária à SPPREV 
deverá ser efetuado através de depósito no domicílio bancário: 
CNPJ 09.041.213/0001-36, Banco do Brasil (001), Agência 
1897-X, Conta Corrente 100.957-5, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente;

V - Após a realização do depósito, o órgão cessionário 
deverá enviar à SPPREV, através do e-mail spprev.afastados@.
sp.gov.br, relação constando o(s) nome(s) do(s) servidor(es), com 
especificação do valor correspondente à cota de contribuição do 
servidor e à cota patronal, além da data do depósito;

VI - Caso o recolhimento mensal da contribuição previden-
ciária não seja repassado para a SPPREV, o seu vínculo com 
o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS será suspenso 
enquanto durar o afastamento, não lhe assistindo, neste período, 
os benefícios do citado regime, conforme o disposto no caput do 
artigo 12 da Lei Complementar 1.012, de 05-07-2007 e caput do 
artigo 8º do Decreto 52.859, de 02-04-2008.

DO MANDATO ELETIVO
Art. 10 - Por força do disposto no artigo 38 da Constituição 

Federal, o servidor afastado para exercício de mandato eletivo 
ficará, obrigatoriamente, vinculado ao Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS).

Art. 11 - No caso de afastamento para exercício de mandato 
eletivo, com prejuízo dos vencimentos, deverão ser observados 
os seguintes procedimentos:

I - O órgão de origem deverá cientificar a SPPREV sempre 
que houver afastamento de servidor, com prejuízo dos ven-
cimentos, para exercício de mandato eletivo, informando os 
dados funcionais do servidor, o órgão no qual o servidor exerce o 
mandato eletivo e cópia do termo ou ato de cessão de que trata 
o Artigo 9º, § 2º, do Decreto Estadual 52.859/2008;

II - O órgão cessionário deverá reter a contribuição do 
servidor, conforme alíquota definida pela LC 1.012/2007, pagar 
a correspondente cota patronal e repassá-las à SPPREV, no 
domicílio bancário: CNPJ 09.041.213/0001-36, Banco do Brasil 
(001), Agência 1897-X, Conta Corrente 100.957-5, até o dia 10 
(dez) do mês subsequente;

III - Após a realização do depósito, o órgão cessionário 
deverá enviar à SPPREV, através do e-mail spprev.afastados@
sp.gov.br, relação contendo o(s) nome(s) do(s) servidor(es), com 
especificação do valor correspondente à cota de contribuição do 
servidor e à cota patronal, além da data do depósito;

IV - O órgão de origem deverá informar mensalmente ao 
órgão cessionário, no qual o servidor afastado exerce mandato 
eletivo, e à SPPREV, a base de contribuição previdenciária que o 
servidor faria jus se em exercício estivesse.

DA DEFESA DO DEVEDOR
Art. 12 - É cabível defesa do devedor quanto à cobrança de 

contribuições previdenciárias de servidor público civil e militar 
afastado.

Art. 13 - O prazo para apresentação da defesa será de 15 
(quinze) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo único - A defesa interposta dentro do prazo pre-
visto no “caput” terá efeito suspensivo.

Art. 14 - Os prazos começam a correr a partir da data 
da notificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento.

Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando os artigos 1 a 11 da Portaria SPPREV 262, de 
11-08-2011.

 Portaria SPPREV 90, de 28-02-2019

Dispõe sobre cobrança de pagamentos indevidos 
de benefícios previdenciários

O Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV, 
com fundamento no inciso III do artigo 3º da Lei Complementar 
1.010/07 e em seu Decreto 52.046/07, considerando a necessi-
dade de recuperação de créditos provenientes de pagamentos 
indevidos, determina:

DO CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO
Art. 1º - Os créditos da SPPREV de natureza previdenciária, 

decorrentes de pagamentos indevidos superiores a 5 (cinco) 
UFESPs, como, por exemplo, pagamentos posteriores ao óbito, à 
conclusão de curso universitário, ao casamento ou união está-
vel, à maioridade, ficarão sujeitos à incidência de atualização 
monetária pela variação da UFESP - Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo, de acordo com o artigo 113 e seus §§ da Lei estadual 
6.374, de 01-03-1989, além dos juros moratórios calculados à 
razão de 1% ao mês, quando não obedecido o prazo de 15 dias, 
de acordo com o artigo 2º.

Art. 2º - Constatada a existência de débito, o(s) devedor(es) 
ou responsável(eis) será(ão) notificado(s) para, no prazo de 15 
dias a contar da data do recebimento da notificação, restituí-lo 
ou firmar acordo de pagamento.

§ 1º - O prazo de 15 (quinze) dias tem início a partir do 
primeiro dia útil após o recebimento do comunicado.

§ 2º - O vencimento da parcela única ou da primeira parcela 
do acordo não poderá ser superior a 30 dias a partir da sua 
celebração.

§3º O débito será cobrado com atualização monetária a 
partir da data do crédito indevido, além da incidência de juros 
moratórios a partir do recebimento da notificação.

§ 4º - Caso o devedor não seja localizado, a notificação, 
excepcionalmente, poderá ser feita por meio de publicação no 
Diário Oficial do Estado e encaminhado ao órgão jurídico da 
SPPREV para que sejam tomadas as providências necessárias.

Art. 3º - O débito decorrente de pagamento indevido de 
benefício previdenciário poderá ser parcelada em até 48 vezes.

§ 1º - O valor mínimo de cada parcela, no momento do 
acordo, será de 3 (três) UFESP’s.

§ 2º - As parcelas serão mensais e consecutivas e estarão 
sujeitas à variação anual da UFESP, nos termos do artigo 1º.

§ 3º - A pedido do interessado, excepcionalmente, o núme-
ro de parcelas ou o valor mínimo poderão ser revistos pela 
administração.

§ 4º - Caso o devedor atrase o recolhimento de alguma 
parcela, haverá incidência de juros de mora de 1% ao mês, pro 
rata die, além de atualização da UFESP, se for o caso.

Art. 4º - Em caso de atraso superior a 90 dias do vencimento 
de qualquer das parcelas, o parcelamento será considerado 
rompido.

§ 1º - O devedor poderá solicitar o reparcelamento, apenas 
uma única vez, mediante apresentação de razões por escrito.

§ 2º A decisão sobre o pedido de reparcelamento ficará a 
cargo da DAF-GFC-SCA.

§ 3º - O valor do reparcelamento da dívida será atualizado, 
conforme o disposto no § 4º do art. 3º.

Art. 5º - Caso o devedor seja beneficiário da SPPREV, e opte 
pelo ressarcimento através de desconto em folha de pagamento, 
deverá ser observada a proporção da décima parte (10%) dos 
vencimentos, salvo quando suficientes à integral reposição e/
ou indenização devida ao Erário, conforme Parecer PA 99/2013.

Parágrafo único - Caso o desconto em folha seja efetuado 
de forma parcelada, o saldo devedor deverá ser atualizado pela 
variação anual da UFESP.

Art. 6º - Compete à Supervisão de Controle da Arrecadação 
da Diretoria de Administração e Finanças acompanhar o cumpri-
mento do acordo e manter registro eletrônico de seu andamento 
até a quitação da dívida.

DA DEFESA DO DEVEDOR
Art. 7º - É cabível defesa do devedor quanto à cobrança de 

pagamentos indevidos de benefício previdenciário.
Art. 8º - O prazo para apresentação da defesa será de 15 

dias contados do recebimento da notificação.
Parágrafo único - A defesa interposta dentro do prazo pre-

visto no “caput” terá efeito suspensivo.
Art. 9º - O requerimento de defesa não será conhecido 

quando protocolado:
I - fora do prazo;
II - perante entidade incompetente;

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
 Portaria SPPREV 89, de 28-02-2019

Dispõe sobre cobrança de contribuição previden-
ciária de servidores afastados, nos termos das 
Leis Complementares 452/74, 180/78, 943/03, 
1012/07, 1013/07 e dá providências

O Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV, 
com fundamento no inciso III do artigo 3º da Lei Complemen-
tar 1.010/07 e em seu Decreto 52.046/07, considerando ser 
imprescindível a instituição de mecanismos de controle e de 
acionamento automático quando da ocorrência de contribuições 
em atraso, de modo a preservar a regularidade na arrecadação 
das contribuições; considerando que os critérios relativos à 
forma de apuração, atualização e consolidação dos débitos 
previdenciários devem ser uniformes; considerando a necessi-
dade de orientação e padronização de procedimentos a serem 
adotados pelos órgãos setoriais e subsetoriais do Sistema de 
Administração de Pessoal da Administração Direta e Autárquica 
quanto à aplicação do artigo 12 da Lei Complementar 1.012, 
de 05-07-2007 e artigo 8º do Decreto 52.859, de 02-04-2008; 
considerando a necessidade de inscrição de débitos em dívida 
ativa e no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
órgãos e entidades estaduais - CADIN Estadual, após obediência 
das formalidades legais; determina:

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E SERVIDORES PÚBLICOS 
MILITARES AFASTADOS

Art. 1º - Conforme dispõe a Lei Complementar 1.012 de 
2007 em seu artigo 12 parágrafo 1º e a Lei Complementar 
1.013 de 2007 em seu artigo 10 parágrafo 1º será assegurada 
ao servidor público civil e militar licenciado ou afastado sem 
remuneração a manutenção da vinculação ao regime próprio 
de previdência social do Estado, mediante recolhimento mensal 
da respectiva contribuição, assim como da contribuição patronal 
prevista na legislação aplicável, observando-se os mesmos per-
centuais e incidente sobre a remuneração total do cargo a que 
faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para 
esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.

DOS LICENCIADOS
Art. 2º - A opção pela manutenção do vínculo com o RPPS 

e o RPPM, nos termos do § 5º do artigo 8º do Decreto Estadual 
n. 52.859/2008, torna obrigatório o recolhimento da respectiva 
contribuição previdenciária enquanto o servidor estiver coberto 
pelo regime previdenciário.

§ 1º - A contribuição de que trata o “caput” deverá ser 
recolhida, através de boleto bancário encaminhado pela SPPREV 
ao servidor afastado, até o segundo dia útil após a data do 
pagamento das remunerações dos servidores públicos.

§ 2º - A opção pela manutenção do vínculo com o RPPS 
deve ser solicitada, conforme Parecer PA 91/2015, observados 
os seguintes prazos e condições:

I - Se o servidor for efetivamente afastado antes da 
publicação do ato que deferir seu afastamento, deve solicitar 
a manutenção do vínculo com o RPPS no momento do afasta-
mento do cargo;

II - Se o servidor for efetivamente afastado de cargo depois 
da publicação do ato que deferir o afastamento, o prazo para 
manifestação da opção pelo vínculo com o RPPS será de até 
trinta dias contados da data da publicação.

Art. 3º - As contribuições previdenciárias referentes aos 
servidores públicos civis e militares afastados ou licenciados 
titulares de cargos efetivos da Administração direta e indireta, 
da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado 
e seus Conselheiros, das Universidades, do Poder Judiciário 
e seus membros, do Ministério Público e seus membros, da 
Defensoria Pública e seus membros, fundamentadas na Lei 
Complementar 1.010 de 01-06-2007, não recolhidas no prazo e 
na forma estabelecidos pelo art. 12 da Lei Complementar 1.012 
de 05-07-2007, regulamentado pelo art. 8º do Decreto 52.859 
de 02-04-2008, pelo § 10 do art. 137 da Lei Complementar 
180 de 12-05-1978 e pelo art. 10 da Lei Complementar 1013 
de 06-07-2007, regulamentado pelo art. 33 do Decreto 52.860 
de 02-04-2008, ficarão sujeitas à incidência de atualização 
monetária de acordo com a variação da UFESP - Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo (artigo 113 e seus §§ da Lei Estadual 
6.374, de 01-03-1989), além de juros moratórios calculados à 
razão de 1% ao mês .

Art. 4º - Em caso de atraso no recolhimento das contri-
buições por mais de 60 dias, a cobertura previdenciária será 
cessada até a regularização total dos valores devidos na forma 
do §3º do artigo 12 da Lei Complementar 1.012/2007 e § 2º do 
artigo 8º do Decreto 52.859/2008 e na forma do §3º do artigo 
10 da Lei Complementar 1.013/2007 e do artigo 33 do Decreto 
52.860/2008.

§ 1º - Após o cessamento da cobertura previdenciária, serão 
cobrados os valores devidos correspondentes ao período em que 
o servidor esteve coberto pelo regime previdenciário.

§ 2º - O vínculo com o RPPS, durante período de afastamen-
to, poderá ser restabelecido a partir de requerimento do servidor, 
desde que a solicitação seja feita durante o afastamento em 
vigência e regularizado o pagamento de eventuais contribuições 
em atraso.

Art. 5º - Sempre que for verificado o não pagamento de 
contribuições previdenciárias será elaborada planilha detalhada 
da dívida atualizada, na qual, além da identificação do devedor 
e de outras informações pertinentes, será indicada a natureza, o 
valor e a data de vencimento das contribuições.

§ 1º - O devedor será notificado para, no prazo de 15 
(quinze) dias a contar de seu recebimento, efetuar o recolhi-
mento devido.

§ 2º - A notificação, excepcionalmente, poderá ser feita 
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, em caso de 
não localização do devedor ou impossibilidade de notificação 
pessoal.

Art. 6º - É vedado o parcelamento de débitos de natureza 
tributária, decorrentes da contribuição previdenciária devida 
durante a vigência das Leis Complementares 180 de 12-05-
1978, 943 de 23-06-2003, 452 de 02-10-1974, 1.012/2007 e 
1.013/2007, salvo se autorizado por lei específica, conforme art. 
155-A do CTN.

Art. 7º - Apresentando-se o devedor para quitar a dívida, 
será emitida uma guia para recolhimento, cujo prazo de ven-
cimento não poderá ser superior a 30 (trinta) dias a contar da 
data de emissão.

Art. 8º - Esgotado o prazo para pagamento, disposto no art. 
5º, e a dívida não tenha sido quitada, a SPPREV providenciará 
a inserção dos dados referentes ao débito no sistema de dívida 
ativa da PGE, para que esta proceda à inscrição do débito em 
Dívida Ativa do Estado.

DOS CEDIDOS
Art. 9º - No caso de servidor afastado, com prejuízo dos 

vencimentos, cedido para exercício em órgão ou entidade de 
outro ente federativo ou que venha a exercer atividade que lhe 
atribua, em tese, a condição de contribuinte do regime geral de 
previdência social (RGPS) no mesmo ente federativo, que faça 
a opção pela vinculação ao RPPS, deverão ser observados os 
seguintes procedimentos:

I - O órgão de origem deverá cientificar a SPPREV sempre 
que houver afastamento de que trata este item, enviando os 
dados funcionais do servidor, a opção pelo vínculo e o órgão no 
qual o servidor está cedido e cópia do termo ou ato de cessão 
de que trata o Artigo 9º, § 2º, do Decreto Estadual 52.859/2008;

II - O órgão cessionário deverá reter a contribuição pre-
videnciária devida e repassá-la à SPPREV, conforme a base de 
contribuição informada mensalmente pelo órgão de origem;

III - A base de contribuição informada pelo órgão de origem 
ao cessionário deverá ser informada também à SPPREV para 
controle do regular recolhimento previdenciário;

Da decisão cabe recurso ao Delegado Tributário de Julgamen-
to da Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas, uma única 
vez, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação 
desta notificação, conforme disposto no artigo 8º do Decreto 
54.714/09 e artigo 4º da Portaria CAT 104, de 23-11-2018.

Os autos aguardarão o decurso do prazo na Unidade de 
Julgamento de Taubaté.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA

Banco RCI Brasil S/A 62.307.848/0001-15 68719444-1 FBM 9378
Banco RCI Brasil S/A 62.307.848/0001-15 68770518-6 FYI 8608
Banco RCI Brasil S/A 62.307.848/0001-15 68719421-0 FBM 8307

 Comunicado
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe da Unidade de Julgamento de Taubaté, que deu pro-
vimento ao pedido formulado através da contestação, relativamente 
ao lançamento do IPVA-2018, exigido nos termos da Lei 13.296/08. 
Em razão disso, extingue-se o crédito tributário conforme disposto no 
artigo 156, inciso IX do Código Tributário Nacional - CTN.

Os autos serão encaminhados ao arquivo da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA

Rogério Cesar Ferreira Barsotti 182.139.268-03 68812681-9 LCO 9747
Valmir Neder de Oliveira 019.298.848-42 68665479-1 ENH 4057
Izabel Cristina Rivas Carrete 269.471.718-73 68552909-5 DQB 2768
Helton de Almeida Campos 315.653.988-07 68778661-7 GGU 2868
Jobeval Camargo Batista 120.472.578-08 68429704-8 BDY 3297 

 Comunicado
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe da Unidade de Julgamento de Taubaté que 
negou provimento ao pedido formulado através da contestação, 
relativamente ao lançamento do IPVA, exigido conforme comu-
nicação expedida nos termos do artigo 18 da Lei 13.296/08.

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta 
publicação, deverá ser efetuado o pagamento do débito com 
os acréscimos legais, sob pena de inscrição na dívida ativa nos 
termos do artigo 48 da Lei 13.296/08.

Da decisão cabe recurso ao Delegado Tributário de Julgamen-
to da Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas, uma única 
vez, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação 
desta notificação, conforme disposto no artigo 8º do Decreto 
54.714/09 e artigo 4º da Portaria CAT 104, de 23-11-2018.

Os autos aguardarão o decurso do prazo na Unidade de 
Julgamento de Taubaté.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA

Ronaldo da Nóbrega Dias 340.596.208-07 68625164-7 EDY 0736
João Monteiro Xavier 850.176.182-6 68496372-3 DFN 4668
Myrian Tannus de Castro Faria de Mori 001.903.507-17 68776831-7 GEL 7078
Julio Motta de Arruda 062.436.848-30 685.56931-7 DQP 1007
Aymoré Crédito, Financiamento 07.707.650/0026-79 68434819-6 CLN 4298
Aymoré Crédito, Financiamento 07.707.650/0026-79 68806201-5 JWV 6607
Emerson Luis Belato 321.502.778-08 68738174-5 FIC 5096
Luiz Anderson Pereira Leite 080.924.228-18 68723195-4 FDB 6432
Volkswagenleasing S/A Arrend Mercantil 49.324.619/0001-40 68440761-9 CPI 3718
CP Comércio Locação Equip Ind. 08.512.862/0001-05 68451817-0 CUD 3387
Luzia Fátima Paletti Pomari 060.206.418-05 68755482-2 FPB 6677

 Comunicado
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe da Unidade de Julgamento de Taubaté que não 
conheceu da Defesa apresentada, relativamente ao lançamento 
do IPVA-2018, exigido nos termos da Lei 13.296/08, haja vista a 
inexistência do débito. Em razão disso, o processo será encami-
nhado à DRT de origem para arquivamento.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA

Clodoaldo de Assis Alves 276.863.058-64 687657350 FUT 0477
Banco RCI Brasil S/A 62.307.848/0001-15 687559443 FPK 6267 

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA COMPARTILHADOS

 CENTROS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PRESIDENTE PRUDENTE
 Extrato de Contrato
Número do Processo: 23724-795091/2016 Número do 

Contrato: 23724-SAAC-00072-2016
Parecer Jurídico: CJ/SFP 27/2019
Modalidade da licitação: Pregão
Contratante(s): 200156 - CENTRO REG. ADM. DE PRES. 

PRUDENTE
Contratada: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

EIRELI
Objeto Resumido do Contrato: Prestação de serviços de 

gerenciamento do abastecimento de combustíveis e produtos, 
por cartão magnético.

Objeto do Aditivo: Prestação de serviços de gerenciamento 
do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio de 
implantação e operação de um sistema informatizado e integra-
do, com utilização de cartão magnético ou micro processado e 
disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, 
compreendendo a distribuição de: etanol, gasolina comum e 
diesel, e dos produtos: óleo lubrificantes para motor e filtros, 
para a frota de veículos automotores. Prorrogação contratual.

Vigência: 01-03-2019 a 31-05-2020
Valor Total do Aditivo: R$ 97.555,50
Valor Total do Contrato: R$ 97.555,50
Valor do exercício: (2019): R$ 65.037,00 Exercício: (2020): 

R$ 32.518,50
Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 13-02-2019
Nº do Pregão: NC 28/2016

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E 
INFRAESTRUTURA

 Extrato de Convênio
Processo: 31199-476907-2018
Registro DSI 21/2019 Parecer Jurídico CJ/SEFAZ 317 DE 

24-08-2018
Partícipe: Secretaria da Fazenda e Planejamento
Órgão Conveniado: Complexo Educacional Adoniran Pagan Ltda
Objeto: Termo de Credenciamento Ensino Fundamental 

Meio Período
Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da assinatura.
Data Assinatura: 26-02-2019
 Extrato de Convênio
Processo:31199-476907-2018
Registro DSI 022/2019 Parecer Jurídico CJ/SEFAZ 317 DE 

24-08-2018.
Partícipe: Secretaria da Fazenda e Planejamento
Órgão Conveniado: Centro Educacional Pagan e Lopes Ltda
Objeto: Termo de Credenciamento para Ensino Médio.
Vigência: 60 (sessenta) meses da assinatura
Data Assinatura: 26-02-2019
 Extrato de Convênio
Processo: 31199 -476907/2018
Registro DSI 023/2019 Parecer Jurídico CJ/SEFAZ 317 DE 

24-08-2018
Partícipe: Secretaria da Fazenda e Planejamento
Órgão Conveniado: Complexo Educacional Lopes & Matoso 

Ltda EPP.
Objeto: Credenciamento de Educação Infantil Berçário e 

Berçário I
Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da assinatura.
Data Assinatura: 26-02-2019
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