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examinar e preparar o expediente a ser encaminhado ao 
Diretor Presidente, pertinente às unidades sob a sua subordi-
nação;

executar atividades relacionadas com as audiências e repre-
sentações do Diretor Presidente;

supervisionar e coordenar as atividades no âmbito do 
Gabinete da Presidência;

produzir informações que sirvam de base à tomada de deci-
sões, ao planejamento e ao controle das atividades;

representar o Diretor Presidente, quando designado, e 
assisti-lo em seus trabalhos;

substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos e 
afastamentos;

demais atribuições afins.
Parágrafo único -Nos impedimentos e afastamentos do 

Diretor Vice-Presidente, o Diretor Presidente será substituído, nas 
mesmas condições, pelo Diretor de Administração e Finanças.

I.2 - Na Assessoria Previdenciária:
assessorar o Diretor Presidente e as demais autoridades 

da Autarquia na análise dos planos, programas e projetos em 
desenvolvimento e nas relações parlamentares;

elaborar ofícios, minutas de projetos de leis e de decretos, 
resoluções, portarias, despachos, exposições de motivos e outros 
documentos ou atos oficiais;

manter atualizado o extrato previdenciário que gera o 
Certificado de Regularidade Previdenciária -CRP;

examinar processos e expedientes que lhe forem encami-
nhados;

desenvolver trabalhos com vista à solução de problemas 
de caráter organizacional existentes na Autarquia, bem como 
analisar propostas de criação ou modificação de estruturas 
administrativas;

produzir informações gerais para subsidiar decisões do 
Diretor Presidente;

realizar estudos e desenvolver atividades que se caracteri-
zem como apoio técnico à execução, ao controle e à avaliação 
das atividades da Autarquia;

desenvolver outras atividades que se caracterizam como de 
assessoramento na respectiva área.

I.3 - Na Assessoria de Relacionamento Institucional
planejar e coordenar atividades externas que assegurem 

uma correta leitura das ações e estratégias da SPPREV, propi-
ciando perfeita compreensão de sua missão e objetivos;

alinhar as ações de comunicação com as diretrizes da Dire-
toria Executiva e assessorar o desenvolvimento do Planejamento 
estratégico;

atender às demandas imediatas da Diretoria Executiva 
e assessorá-la na estruturação, montagem e elaboração de 
“release”, documentos, pronunciamentos escritos, discursos, 
palestras e conferências, entrevistas e artigos para os meios de 
comunicação;

coordenar entrevistas do Diretor Presidente, ou do porta-
-voz por ele indicado, para os meios de comunicação, assim 
como realizar o atendimento à mídia e promover relações com 
os meios de comunicação, propiciando condições para o bom 
desempenho das funções jornalísticas;

informar, orientar e explicar as diretrizes, ações estratégicas 
e posições da SPPREV para os públicos interno e externo, por 
meio de material produzido, garantindo que os produtos desen-
volvidos possuam uniformidade no conteúdo;

realizar reuniões internas para que as diversas áreas que 
se relacionam com o público estejam em sintonia e tenham um 
discurso unificado, assim como realizar reuniões periódicas com 
as áreas correlatas para atualização e entendimento dos proce-
dimentos técnicos e operacionais da Autarquia;

responder pela disseminação das informações referentes à 
previdência, que causem impacto, dentro e fora da Autarquia, 
elaborando estratégias para o desenvolvimento e disseminação 
da cultura previdenciária, incluindo a atualização das mídias 
eletrônicas;

estar alinhada com a política de comunicação definida pelo 
órgão central do sistema;

atender às demandas dos diversos órgãos sindicais, das 
entidades representativas, dos meios de comunicação e dos 
leitores expressas em sessões de cartas e programas de rádio, 
entre outros;

realizar reuniões de alinhamento com a equipe para corre-
ção de rumos e procedimentos e planejar formas de integração 
interna, com a finalidade de propiciar climas saudáveis ao bom 
desempenho das atividades funcionais;

propor formas diferenciadas de comunicação, estabelecen-
do novos meios e reformulando canais;

criar sistemas permanentes para racionalização e unificação 
dos programas gráfico-editoriais, maximizando seu uso e dimi-
nuindo seus custos;

planejar formas e meios que estimulem o encaminhamento 
de idéias, sugestões e contribuições da comunidade interna e 
externa;

desenvolver outras atividades que se caracterizam como de 
assessoramento na respectiva área.

I.4 - Na Ouvidoria:
estabelecer canais permanentes de comunicação com 

empregados da Autarquia e usuários de seus serviços, para a 
prestação de informações e o recebimento de reivindicações 
e sugestões;

receber e acompanhar a tramitação, a análise e a divulga-
ção ao interessado da solução dada às sugestões, reclamações, 
denúncias ou propostas de cidadãos e entidades, enviadas a São 
Paulo Previdência;

manter contato e desenvolver gestões conjuntas com os 
Diretores, Assessores, Gerentes e Supervisores das unidades da 
São Paulo Previdência, a fim de que as demandas apresentadas 
sejam adequadamente examinadas, atendidas, encaminhadas 
e respondidas;

sugerir ao Diretor Presidente da São Paulo Previdência a 
realização de estudos, a adoção de medidas ou expedição de 
recomendações, visando a regularidade e o aperfeiçoamento das 
atividades da Autarquia;

manter registro de todos os atendimentos prestados pela 
Ouvidoria e das respostas aos participantes, sobre as providên-
cias adotadas e nível de satisfação alcançado, em função de suas 
reivindicações e sugestões;

defender causas que visem eliminar situações prejudiciais a 
empregados e participantes;

elaborar relatórios estatísticos e promover a divulgação de 
suas atividades.

Parágrafo único: a Ouvidoria manterá sigilo da fonte, sem-
pre que esta solicitar.

Nas Unidades de Apoio Técnico e Auxiliar
II.1 - Nas Assistências e Corpos Técnicos
assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas 

atribuições;
elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos refe-

rentes à área de atuação da unidade;
desenvolver e implantar sistema de acompanhamento e 

controle das atividades desenvolvidas na área;
produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões 

do dirigente da unidade;
promover a integração entre as atividades e os projetos;
propor a elaboração de normas e manuais de procedi-

mentos;
orientar as unidades na elaboração de projetos, normas e 

manuais de procedimentos;
desenvolver outras atividades que se caracterizam como de 

assistência técnica na área de atuação.
II.2 - Nas Células de Apoio
receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
preparar o expediente das respectivas unidades;

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO 
ESTADO

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor, de 31-3-2020
Decisões Finais Sobre Inspeção de Saúde para Fins de 

Ingresso
NOME-RG-CARGO-Certificado de Sanidade e Capacidade 

Física-CSCF-DECISÃO
Universidade de Sao Paulo
AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO - RG 

349757860 - PROFESSOR DOUTOR - CSCF 492/2020 - Candidato 
considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingres-
so no serviço público após avaliação pericial.

FLAVIA APARECIDA CHAVES FURLANETO MESSORA - RG 
587225828 - PROFESSOR DOUTOR - CSCF 494/2020 - Candidato 
considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingres-
so no serviço público após avaliação pericial.

JARDEL FRANCISCO MAZZI CHAVES - RG 445605947 - 
PROFESSOR DOUTOR - CSCF 493/2020 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA

 DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO 
ESTADO - DDPE

 Comunicado DDPE 003, de 30-03-2020
De acordo com os documentos que constam do Processo 

SF 23752-238312/2019, o Diretor do Departamento de Despesa 
de Pessoal do Estado autoriza o Banco Máxima S/A a utilizar o 
código de desconto em folha 097329-4, no subsistema P.Z.A.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

 Comunicado DOF-CADIN 011/2020
Considerando;
As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da 

Lei Federal 8.666/1993;
Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008;
A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem 

cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 
da Instrução 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do 
Estado e, de modo a preservar a integridade da Ordem Crono-
lógica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona(m)-se 
a seguir a(s) PD(s) impedida(s) de pagamento devido ao(s) 
credor(es) estar(em) registrado(s) no CADIN Estadual.

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
200147 2020PD00381 5.323,44

TOTAL GERAL 5.323,44

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
 Portaria SPPREV 130, de 31-03-2020

Dispõe sobre a suspensão das atividades na São 
Paulo Previdência, nos termos do Decreto 64.879 
de 20-03-2020

O Diretor Presidente da São Paulo Previdência, conside-
rando o reconhecimento do estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de 
São Paulo, DECIDE:

Artigo 1º. Nos termos do Decreto Estadual 64.879 de 20-03-
2020 ficam suspensas até 30-04-2020 todas as atividades da 
São Paulo Previdência, com exceção:

Na Presidência:
promover a administração geral da SPPREV em estrita 

observância às disposições legais;
estabelecer e publicar os parâmetros e diretrizes gerais, por 

meio de atos normativos internos, a fim de orientar, supervisio-
nar e regulamentar o RPPS e o RPPM;

cumprir e fazer cumprir as Leis, Decretos e Regulamentos da 
SPPREV e demais atos normativos internos;

administrar a SPPREV, dar-lhe organização interna, fixar 
atribuições dos órgãos e definir competência dos dirigentes, em 
complementação ao previsto neste Regimento;

coordenar e dirigir todas as atividades dos setores orga-
nizacionais da SPPREV com a colaboração dos Diretores res-
ponsáveis;

admitir, nomear, distribuir, dispensar, exonerar, promover, 
aplicar penalidades e praticar todos os demais atos de adminis-
tração do pessoal da SPPREV sob qualquer regime de trabalho, 
podendo delegar;

encaminhar os Relatórios, o Balanço e as Demonstrações 
Contábeis anuais da SPPREV, bem como os demais documentos 
contábeis e financeiros exigidos pela legislação aplicável à 
previdência dos servidores, para deliberação do Conselho de 
Administração após aprovação da Diretoria Executiva e parecer 
do Conselho Fiscal;

encaminhar, até o início do mês de junho de cada ano, a 
Proposta Orçamentária Anual da SPPREV para apreciação do 
Conselho de Administração;

determinar a realização de auditorias;
representar a SPPREV ativa e passivamente, em juízo ou 

fora dele, e nas suas relações com terceiros;
assegurar a qualidade do atendimento aos segurados e 

seus beneficiários;
estabelecer as parcerias e assinar convênios de interesse da 

SPPREV no sentido de promover a captação de recursos técnicos, 
financeiros e materiais;

convocar as reuniões da Diretoria Executiva, estabelecer a 
pauta das reuniões e dirigi-las;

proporcionar ao Conselho de Administração e ao Conselho 
Fiscal os meios necessários para seu funcionamento;

autorizar os atos de delegação de atribuições dos demais 
Diretores Executivos, podendo estabelecer a alçada máxima 
para a autoridade delegada;

delegar competência para as movimentações financeiras 
do Diretor de Administração e Finanças para outra autoridade, 
fixando valores de alçada máxima;

autorizar despesas acima do limite de alçada do Diretor de 
Administração e Finanças;

firmar em conjunto com outro Diretor, contratos e outros 
instrumentos que gerem obrigações para a SPPREV;

solicitar a colaboração onerosa, mediante afastamento de 
servidores públicos, de militares do serviço ativo e empregados 
de órgãos ou entidades 6 integrantes da Administração Pública, 
para exercício de atribuições compatíveis com os respectivos 
níveis de formação profissional;

desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo;
definir as atribuições da Secretaria Executiva e da Asses-

soria.
tornar público o currículo dos membros da Diretoria Exe-

cutiva.
I.1 - Na Vice-Presidência:

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 
95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais com emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 
26-09-2017.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000314-700452/2018.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nulidade 

da Inscrição Estadual da empresa, através das verificações fis-
cais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-Osasco, as 
quais atestam a “inexistência do estabelecimento para o qual foi 
concedida a inscrição”, com fundamento no artigo 30, inciso III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 45.490/2000 
na redação do Decreto 51.305/2006 e nos termos do artigo 18, 
inciso II, DECLARO NULA, a Inscrição Estadual 278.271.750.110, 
CNPJ 24.784.360/0001-90, atribuída à pessoa jurídica “MSI 
COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA”, com ende-
reço, a Rua Jorge Caixe, 127, Sala 3 Jardim Nomura - Cotia/SP, 
CEP 06716-690, com efeitos da nulidade a partir de 12-05-2016, 
data de sua concessão.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 
95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais com emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 
12-05-2016.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000314-703915/2018.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nulidade 

da Inscrição Estadual da empresa, através das verificações fis-
cais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-Osasco, as 
quais atestam a “inexistência do estabelecimento para o qual foi 
concedida a inscrição”, com fundamento no artigo 30, inciso III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 45.490/2000 
na redação do Decreto 51.305/2006 e nos termos do artigo 18, 
inciso II, DECLARO NULA, a Inscrição Estadual 278.340.966.118, 
CNPJ 31.326.146/0001-55, atribuída à pessoa jurídica “RAPOSO 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERRO AÇO LTDA”, com endereço, 
a Avenida Marginal, 53 Parque São George - Cotia/SP, CEP 
06708-030, com efeitos da nulidade a partir de 24-08-2018, 
data de sua concessão.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 
95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais com emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 
24-08-2018.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000314-701566/2018.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nuli-

dade da Inscrição Estadual da empresa, através das verifica-
ções fiscais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-
-Osasco, as quais atestam a “inexistência do estabelecimento 
para o qual foi concedida a inscrição”, com fundamento no 
artigo 30, inciso III, do Regulamento do ICMS aprovado pelo 
Decreto 45.490/2000 na redação do Decreto 51.305/2006 e 
nos termos do artigo 18, inciso II, DECLARO NULA, a Inscri-
ção Estadual 206.218.152.115, CNPJ 06.155.753/0001-52, 
atribuída à pessoa jurídica “UNIÃO DE MOLDES INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA - EPP”, com endereço, a Rua Antonio Savia-
no, 85 P Ind Bazoli Saviano - Barueri/SP CEP 06413-205, com 
efeitos da nulidade a partir de 30-06-2013, data da entrega 
da última GIA com movimento.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 
95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais com emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 
30-06-2013.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000314-784485/2017.
 Delegacia Regional Tributária de Araraquara 
- DRT-15
 Posto Fiscal de Rio Claro
 Comunicado
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m) 

notificado(s) do lançamento de ofício do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, pela falta de 
pagamento do imposto devido referente(s) ao(s) veículo(s) e 
exercício(s) discriminado(s), nos termos do artigo 18 da Lei 
13.296/08.

No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data desta 
publicação, o(s) contribuinte(s) ou responsável(is), sob pena de 
inscrição do débito na Dívida Ativa, deverá(ão) recolher o débito 
fiscal integralmente ou apresentar contestação, por escrito, ao 
Chefe da Unidade de Julgamento, que deve ser protocolizada no 
PF-10 - Araraquara sito à Avenida Espanha, 188, Térreo, CEP 14801-
130 - ARARAQUARA - SP, conforme disposto no artigo 5º do Decreto 
54.714/09, nos dias úteis e no horário das 09h às 16h30.

São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do 
imposto as pessoas indicadas no § 2º do artigo 6º da Lei 
13.296/08.

Os dados foram obtidos nos sistemas de informação da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou em docu-
mentos colhidos pela fiscalização.

Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos 7º, 8º e 9º 
e 1º das Disposições Transitórias da Lei 13.296/08.

As tabelas de valor venal para os veículos usados foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado - D.O, conforme:

Resolução SF - 73, de 25-11-2013, D.O. 26-11-2013, exer-
cício 2014

Resolução SF - 83, de 19-11-2014, D.O. 20-11-2014, exer-
cício 2015

Resolução SF - 81, de 26-11-2015, D.O. 28-11-2015, exer-
cício 2016

Resolução SF - 90, de 24-11-2016, D.O. 30-11-2016, exer-
cício 2017

Resolução SF - 106, de 29-11-2017, D.O. 30-11-2017, 
exercício 2018

Resolução SF - 123, de 27-11-2018, D.O. 30-11-2018, 
exercício 2019

Os Juros de Mora são calculados na forma da Lei 10.175/98 
e aplicados conforme a Lei 13.296/08.

Acréscimos moratórios calculados nos termos do artigo 27 
da Lei 13.296/08.

Nos casos em que houve pagamento parcial, após o prazo 
legal, o valor do imposto devido foi imputado, conforme § 1º do 
artigo 18 da Lei 13.296/08.

O valor do débito fiscal, a seguir discriminado, é valido 
para pagamento até o último dia útil do mês da data desta 
publicação. Após essa data, o valor será atualizado nos termos 
da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.

A não quitação dos débitos relacionados implicará a 
inscrição do nome do contribuinte ou responsável no CADIN 
ESTADUAL, nos termos da Lei 12.799/2008.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000325-525561/2019.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nulidade 

da Inscrição Estadual da empresa, através das verificações fis-
cais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-Osasco, as 
quais atestam a “inexistência do estabelecimento para o qual foi 
concedida a inscrição”, com fundamento no artigo 30, inciso III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 45.490/2000 
na redação do Decreto 51.305/2006 e nos termos do artigo 18, 
inciso II, DECLARO NULA, a Inscrição Estadual 373.198.930.110, 
CNPJ 30.321.832/0001-70, atribuída à pessoa jurídica “BRA-
SIL QUICKNESS EMBALAGENS EIRELI”, com endereço, a Rua 
Conceição Sena, 1739, Galpão 02 Transurb - Itapevi/SP, CEP 
06663-035, com efeitos da nulidade a partir de 27-04-2018, 
data de sua concessão.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 
95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais com emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 
27-04-2018.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000314-703924/2018.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nulidade 

da Inscrição Estadual da empresa, através das verificações fis-
cais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-Osasco, as 
quais atestam a “inexistência do estabelecimento para o qual foi 
concedida a inscrição”, com fundamento no artigo 30, inciso III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 45.490/2000 
na redação do Decreto 51.305/2006 e nos termos do artigo 18, 
inciso II, DECLARO NULA, a Inscrição Estadual 492.856.319.114 
e CNPJ 22.732.400/0001-24, atribuída à pessoa jurídica “DIMA-
RES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA”, com 
endereço, a Avenida Visconde de Nova Granada, 1659, Cipava 
- Osasco/SP CEP 06075-130, com efeitos da nulidade a partir de 
26-06-2015, data da concessão da primeira inscrição.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 95/2006, 
são considerados inidôneos todos os documentos fiscais com 
emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 26/06/215.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000325-515364/2019.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nulidade 

da Inscrição Estadual da empresa, através das verificações fis-
cais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-Osasco, as 
quais atestam a “inexistência do estabelecimento para o qual foi 
concedida a inscrição”, com fundamento no artigo 30, inciso III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 45.490/2000 
na redação do Decreto 51.305/2006 e nos termos do artigo 18, 
inciso II, DECLARO NULA, a Inscrição Estadual 623.135.965.119 
e CNPJ 19.908.024/0002-52, atribuída à pessoa jurídica “INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS BY CHEF EIRELI”, com ende-
reço, a Estrada da Balsa, 240, Tarumã - Santana de Parnaíba/SP 
CEP 06615-300, com efeitos da nulidade a partir de 05-04-2016, 
data de sua concessão.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 
95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais com emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 
05-04-2016.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000325-525585/2019.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nulidade 

da Inscrição Estadual da empresa, através das verificações fis-
cais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-Osasco, as 
quais atestam a “inexistência do estabelecimento para o qual foi 
concedida a inscrição”, com fundamento no artigo 30, inciso III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 45.490/2000 
na redação do Decreto 51.305/2006 e nos termos do artigo 18, 
inciso II, DECLARO NULA, a Inscrição Estadual 278.340.558.119, 
CNPJ 31.296.784/0001-70, atribuída à pessoa jurídica “J. L. 
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PROD. SIDERÚRGICOS LTDA”, 
com endereço, a Rua dos Manacás, 555, Jardim da Gloria - Cotia/
SP, CEP 06711-500, com efeitos da nulidade a partir de 21-08-
2018, data de sua concessão.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 
95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais com emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 
21-08-2018.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação.

Processo Sefaz - DRT-14-1000314-701554/2018.
 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da nuli-

dade da Inscrição Estadual da empresa, através das verifica-
ções fiscais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização da DRT/14-
-Osasco, as quais atestam a “inexistência do estabelecimento 
para o qual foi concedida a inscrição”, com fundamento no 
artigo 30, inciso III, do Regulamento do ICMS aprovado pelo 
Decreto 45.490/2000 na redação do Decreto 51.305/2006 e 
nos termos do artigo 18, inciso II, DECLARO NULA, a Inscri-
ção Estadual 206.375.470.116, CNPJ 22.168.618/0001-06, 
atribuída à pessoa jurídica “JUVENILDO VIDAL ALVES”, com 
endereço, a Rua José Lusa, 774 - Jardim Mutinga - Barueri/SP, 
CEP 06463-340, com efeitos da nulidade a partir de 01-04-
2015, data de sua concessão.

Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT 95/2006, 
são considerados inidôneos todos os documentos fiscais com 
emissão atribuída à referida pessoa jurídica desde 01-04-2015.

Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006, o inte-
ressado poderá apresentar recurso ao Diretor da Diretoria de 
Atendimento, Gestão e Conformidade, sem efeito suspensivo, 
Processo Sefaz - DRT-14-1000316-420793/2019.

 Comunicado
Configurada a situação que enseja a declaração da 

nulidade da Inscrição Estadual da empresa, através das 
verificações fiscais realizadas pelo Núcleo de Fiscalização 
da DRT/14-Osasco, as quais atestam a “inexistência do 
estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição”, 
com fundamento no artigo 30, inciso III, do Regulamento 
do ICMS aprovado pelo Decreto 45.490/2000 na redação 
do Decreto 51.305/2006 e nos termos do artigo 18, inciso 
II, DECLARO NULA, a Inscrição Estadual 278.310.783.113, 
CNPJ 28.730.688/0001-84, atribuída à pessoa jurídica 
“KIPLASTIK INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA”, 
com endereço, a Avenida Brasil 2010, Jardim Monte Santo 
- Cotia/SP, CEP 06700-300, com efeitos da nulidade a partir 
de 26-09-2017, data de sua concessão.

NOME CPF/CNPJ RENAVAM PLACA DO VEÍCULO Nº CONTROLE EXERCÍCIO IPVA MULTA JUROS
Nair Pires de Morais 192.047.808-60 00120114208 EDZ7530 310024389 2020 589,48 66,13 13,12
Nair Pires de Morais 192.047.808-60 00120114208 EDZ7530 310024389 2019 613,68 40,91 31,89
Nair Pires de Morais 192.047.808-60 00120114208 EDZ7530 310024389 2018 638,72 127,74 199,28
Nair Pires de Morais 192.047.808-60 00120114208 EDZ7530 310024389 2017 676,44 135,28 308,8
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