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 Portaria Ipesp-DGC 02 / 2019, de 02-04-2019

Instaura procedimento administrativo de nulidade 
do ato de concessão de 2ª aposentadoria, para 
fins que menciona e dá outras providências

A Diretora de Gestão de Carteiras, no uso de suas atribui-
ções legais e amparada nos artigos 6º e 8º, ambos do Decreto 
Estadual 56.007/2010, resolve:

I. Instaurar procedimento administrativo de nulidade do ato 
de concessão de 2ª aposentadoria em favor do Senhor MILTON 
PATRICIO DOS SANTOS, por não cumprir os requisitos do artigo 
20 da Lei Estadual 10.393/1970 com a nova redação dada pela 
Lei 14.016/2010. Serão suspensos os valores que excedem ao 
que faz jus - conforme artigo 60 da Lei 10.177/98.

II. O procedimento administrativo de invalidação será pro-
cessado pela Diretoria de Gestão de Carteiras do Instituto de 
Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp.

III. Fica faculta vistas dos autos e acompanhamento 
de todos os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio 
de procurador.

IV. Esta portaria entrará em vigor a partir da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria Ipesp-DGC 03 / 2019, de 02-04-2019

Instaura procedimento administrativo de nulidade 
do ato de concessão de 2ª aposentadoria, para 
fins que menciona e dá outras providências

A Diretora de Gestão de Carteiras, e amparada nos artigos 
6º e 8º, ambos do Decreto Estadual 56.007/2010, resolve:

I. Instaurar procedimento administrativo de nulidade do 
ato de concessão de 2ª aposentadoria em favor da Sra. ZELIA 
GAVAZZI RUOTOLO, por não cumprir os requisitos do artigo 20 
da Lei Estadual 10.393/1970 com a nova redação dada pela Lei 
14.016/2010. Serão suspensos os valores que excedem ao que 
faz jus - conforme artigo 60 da Lei 10.177/98.

II. O procedimento administrativo de invalidação será pro-
cessado pela Diretoria de Gestão de Carteiras do Instituto de 
Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp.

III. Fica faculta vistas dos autos e acompanhamento 
de todos os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio 
de procurador.

IV. Esta portaria entrará em vigor a partir da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria Ipesp-DGC 04 / 2019, de 02-04-2019

Instaura procedimento administrativo de nulidade 
do ato de concessão de 2ª aposentadoria, para 
fins que menciona e dá outras providências

A Diretora de Gestão de Carteiras, amparada nos artigos 6º 
e 8º, ambos do Decreto Estadual 56.007/2010, resolve:

I. Instaurar procedimento administrativo de nulidade do ato 
de concessão de 2ª aposentadoria em favor da Sra. ANA MARIA 
GALLUCCI DE SOUSA, por não cumprir os requisitos do artigo 20 
da Lei Estadual 10.393/1970 com a nova redação dada pela Lei 
14.016/2010. Serão suspensos os valores que excedem ao que 
faz jus - conforme artigo 60 da Lei 10.177/98.

II. O procedimento administrativo de invalidação será pro-
cessado pela Diretoria de Gestão de Carteiras do Instituto de 
Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp.

III. Fica faculta vistas dos autos e acompanhamento 
de todos os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio 
de procurador.

IV. Esta portaria entrará em vigor a partir da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Agricultura e 
Abastecimento
 COORDENADORIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL

 Portarias da Coordenadora, de 02-04-2019
A Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
nos termos, Inciso X, artigo 29, do Decreto 52.833, de 25-03-
2008, decide:

Artigo 1º - Tornar sem efeito a Portaria CATI de 14, publi-
cada no Diário Oficial do Estado de 15-01-2019, que avocou o 
Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes, junto ao Gabi-
nete desta Coordenadoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 
21-03-2019.

 DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E 
MATRIZES

 CÉLULA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Extrato de Contrato
Objeto: Serviço de publicação de licitações em jornais de 

grande circulação - Exercício 2019
Processo SAA 77/2019
Contratado: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda 

e Publicidade Ltda
Contratante: SAA – Departamento de Sementes, Mudas e 

Matrizes/CDRS
Modalidade: Dispensa de Licitação – com fundamento no 

artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Valor: R$ 240,00
Data: 22-02-2019
Programa de Trabalho: 20.608.1307.4435.0000
Classificação Econômica: 33903918
Nota de Empenho: 2019NE00036
Prazo de entrega: Imediato

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SE 12, de 2-4-2019

Dispõe sobre autorização, instalação e funciona-
mento de Centro de Estudos de Línguas - CEL, e 
dá providências correlatas

O Secretário da Educação, com fundamento na legislação 
que regula e regulamenta a implantação de Centro de Estudos 
de Línguas - CEL na rede estadual de ensino e à vista do que 
lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
- CGEB, Resolve:

Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento 
de Centro de Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de 
Língua Estrangeira Moderna, na E.E. João de Faria, na circuns-
crição da Diretoria de Ensino - Região de Franca, no município 
de Cristais Paulistas.

Artigo 2º - À Diretoria de Ensino - Região de Franca caberá, 
em conformidade com o disposto na legislação pertinente, em 
especial na Resolução SE 44/2014, alterada pela Resolução SE 
11/2016, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o fun-
cionamento didático e técnico pedagógico do CEL.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Comunicado
Contribuinte: MLC COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPOR-

TAÇÃO LTDA
CNPJ 56.139.389/0002-96 - AIIM 4.109.678-2 de 11-05-

2018
e-PAT - RPA
Nos termos do Artigo 9º da Lei 13.457/2009, fica o con-

tribuinte NOTIFICADO que o Auto de Infração e Imposição de 
Multa em referência, encontra-se neste no Núcleo Fiscal de 
Cobrança de Jundiaí (DRT/16 - NFC) após ratificação pelo Dele-
gado Regional Tributário.

Assim, fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento desta, para o pagamento do débito à vista ou para 
apresentar pedido de parcelamento.

No caso de parcelamento do débito, o pedido deverá ser 
feito junto ao Posto Fiscal de sua jurisdição.

Ressaltamos ainda que para o processo em referência não 
cabe mais recurso na esfera administrativa.

Findo o prazo acima, o processo será encaminhado para 
inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança judicial, bem 
como para a elaboração da Representação Criminal, sem preju-
ízo da inclusão dos dados do contribuinte no CADIN ESTADUAL, 
conforme Lei 12.799, de 11-10-2008.

Vale lembrar que após a inscrição na Dívida Ativa não 
haverá mais descontos na multa e o débito ainda será acrescido 
dos Honorários Advocatícios em 20%. Além disso, conforme 
o artigo 16 da Lei Federal 8.137/90, poderá haver o encami-
nhamento ao Ministério Público de Notícia de Crime contra a 
Ordem Tributária.

 Comunicado
Contribuinte: SOLARIUM PISCINAS E CONSTRUÇÕES - 

EIRELI - EPP
CNPJ 26.163.062/0001-08 - AIIM 4.110.979-0 de 08-05-

2018
e-PAT - RPA
Nos termos do Artigo 9º da Lei 13.457/2009, fica o con-

tribuinte NOTIFICADO que o Auto de Infração e Imposição de 
Multa em referência, encontra-se neste no Núcleo Fiscal de 
Cobrança de Jundiaí (DRT/16 - NFC) após ratificação pelo Dele-
gado Regional Tributário.

Assim, fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento desta, para o pagamento do débito à vista ou para 
apresentar pedido de parcelamento.

No caso de parcelamento do débito, o pedido deverá ser 
feito junto ao Posto Fiscal de sua jurisdição.

Ressaltamos ainda que para o processo em referência não 
cabe mais recurso na esfera administrativa.

Findo o prazo acima, o processo será encaminhado para 
inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança judicial, bem 
como para a elaboração da Representação Criminal, sem preju-
ízo da inclusão dos dados do contribuinte no CADIN ESTADUAL, 
conforme Lei 12.799, de 11-10-2008.

Vale lembrar que após a inscrição na Dívida Ativa não 
haverá mais descontos na multa e o débito ainda será acrescido 
dos Honorários Advocatícios em 20%. Além disso, conforme 
o artigo 16 da Lei Federal 8.137/90, poderá haver o encami-
nhamento ao Ministério Público de Notícia de Crime contra a 
Ordem Tributária.

 Comunicado
Contribuinte: CAUÃ VICTOR DE OLIVEIRA BATISTA
CPF - 500.945.248-07 - AIIM 4.109.300-8 de 28-03-2018
e-PAT - ITCMD
Nos termos do Artigo 9º da Lei 13.457/2009, fica o con-

tribuinte NOTIFICADO que o Auto de Infração e Imposição de 
Multa em referência, encontra-se neste no Núcleo Fiscal de 
Cobrança de Jundiaí (DRT/16 - NFC) após ratificação do AIIM 
pelo Delegado Regional Tributário da DRT-16 - Jundiaí.

Assim, fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento desta, para o pagamento do débito à vista, com os 
descontos previstos no Artigo 24 da Lei 10.705/2000, ou para 
apresentar pedido de parcelamento.

No caso de parcelamento do débito, o pedido deverá ser 
feito junto ao Posto Fiscal de sua jurisdição.

Ressaltamos ainda que para o processo em referência não 
cabe mais recurso na esfera administrativa.

Findo o prazo acima, o processo será encaminhado para 
inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança judicial, bem 
como para a elaboração da Representação Criminal, sem preju-
ízo da inclusão dos dados do contribuinte no CADIN ESTADUAL, 
conforme Lei 12.799, de 11-10-2008.

Vale lembrar que após a inscrição na Dívida Ativa não 
haverá mais descontos na multa e o débito ainda será acrescido 
dos Honorários Advocatícios em 20%. Além disso, conforme 
o artigo 16 da Lei Federal 8.137/90, poderá haver o encami-
nhamento ao Ministério Público de Notícia de Crime contra a 
Ordem Tributária.

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
 Extrato de Contrato
Termo
Contratante: São Paulo Previdência - SPPREV
Contratada: CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
SPDOC 1544371/2018
Objeto: contratação de serviços especializados para a 

realização de avaliação atuarial do atual Plano de Benefícios 
administrado pela SPPREV, data base 2018, com a elaboração 
de Relatório Atuarial, nota técnica e digitação do Demonstrativo 
de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA no site do Ministério 
da Previdência Social, no prazo estabelecido pela legislação e a 
análise da consistência da base cadastral dos ativos, inativos e 
pensionistas, para fins de estudo atuarial. Dotação: 3390.35.04 
- Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica

Nota de Empenho: 2019NE00333
Programa de Trabalho: 09122202157520000
Valor: R$ 451.000,00, sendo R$ 267.000,00 para o exercício 

de 2019; e R$ 184.000,00 para o exercício de 2020.
Parecer 906/2018 - Consultoria Jurídica da São Paulo 

Previdência
Data do Parecer: 21-12-2018
Data de assinatura: 27-03-2019

 INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS 
DE SÃO PAULO

 Portaria Ipesp-DGC 01 / 2019, de 02-04-2019

Instaura procedimento administrativo de nulidade 
do ato de concessão de 2ª aposentadoria, para 
fins que menciona e dá outras providências

A Diretora de Gestão de Carteiras, amparada nos artigos 6º 
e 8º, ambos do Decreto Estadual 56.007/2010, resolve:

I. Instaurar procedimento administrativo de nulidade do 
ato de concessão de 2ª aposentadoria em favor da Sra. CLEI-
DE JUNECK, por não cumprir os requisitos do artigo 20 da 
Lei Estadual 10.393/1970 com a nova redação dada pela Lei 
14.016/2010. Serão suspensos os valores que excedem ao que 
faz jus - conforme artigo 60 da Lei 10.177/98.

II. O procedimento administrativo de invalidação será pro-
cessado pela Diretoria de Gestão de Carteiras do Instituto de 
Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp.

III. Fica faculta vistas dos autos e acompanhamento de 
todos os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio de 
procurador.

IV. Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

2006, emitiu, nos autos do Processo SF 97902-154249/2019, 
Ordem de Instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DE CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO (PCN) da 
Inscrição Estadual n. 587.171.934.110, atribuída ao estabeleci-
mento REPROSERV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME, CNPJ/MF 
56.984.891/0001,12, visando apurar denúncia da Fiscalização 
Direta de Tributos, relativa a prática de atos ilícitos que têm 
repercussão no âmbito tributário, tipificados no artigo 30, iniciso 
III, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 45.490, 
de 30-11-2000, qual seja: inexistência do estabelecimento para 
o qual foi concedida a inscrição.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para manifestação do contribuinte 
interessado.

Notifica-se, ainda, que vistas dos autos e cópia de seu intei-
ro teor estão disponibilizados ao contribuinte no Posto Fiscal-10 
de Rio Claro, no horário de atendimento ao público, que em dias 
úteis é das 09h às 16h30.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário de Araraquara, com fun-

damento no artigo 16, inciso II da Portaria CAT-95, de 24-11-
2006, emitiu, nos autos do Processo SF 97902-154177/2019, 
Ordem de Instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO (PCN) da Inscrição 
Estadual n. 587.340.657.111, atribuída ao estabelecimento RTG 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 28.423.913/0002-
10, visando apurar denúncia da Fiscalização Direta de Tributos, 
relativa a prática de atos ilícitos que têm repercussão no âmbito 
tributário, tipificados no artigo 30, iniciso III, do Regulamento 
do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 45.490, de 30-11-2000, qual 
seja: inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida 
a inscrição.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para manifestação do contribuinte 
interessado.

Notifica-se, ainda, que vistas dos autos e cópia de seu intei-
ro teor estão disponibilizados ao contribuinte no Posto Fiscal-10 
de Rio Claro, no horário de atendimento ao público, que em dias 
úteis é das 09h às 16h30.

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE 
JUNDIAÍ - DRT-16
 Comunicado
O Delegado Regional Tributário da DRT-16/Jundiaí, à 

vista dos elementos constantes no processo SEFAZ 1000682-
989090/2016, determinou o enquadramento como NULA, desde 
a data de sua concessão ao interessado em 26-02-2016, da 
inscrição estadual 712.088.075.113 atribuída à MIRANTE DA 
VÁRZEA COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 24.263.023/0001-57, 
com endereço informado ao Fisco na Rua Embu, 475, Jd Mirante, 
no município de Várzea Paulista/SP, em razão da inexistência do 
estabelecimento para o qual foi concedida a Inscrição Estadual. 
A situação descrita enquadra-se na hipótese prevista no artigo 
30, inciso III do Regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 
45.490/2000, na redação do Decreto 51.305/2006. A instauração 
do Procedimento Administrativo de Constatação de Nulidade da 
inscrição estadual se deu nos termos da Portaria CAT 95/2006. 
Da presente decisão, cabe recurso sem efeito suspensivo ao 
Diretor Executivo da Administração Tributária, no prazo de 30 
(trinta) dias contados de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/2006. Diante 
da conclusão do procedimento administrativo, os documentos 
fiscais com emissão atribuída ao mencionado estabelecimento, 
cuja inscrição estadual 712.088.075.113 foi enquadrada como 
NULA, serão considerados INIDÔNEOS a partir de 26-02-2016, 
nos termos do §1º do artigo 18 da Portaria CAT 95/2006. 
Notifica-se, ainda, que o processo estará à disposição do interes-
sado no Posto Fiscal de Jundiaí, situado na Avenida Prefeito Luiz 
Latorre, 4200, Jardim das Hortênsias, Jundiaí/SP, no horário de 
atendimento ao público, em dias úteis, das 9h às 16h30, durante 
o prazo para interposição de recurso, nos termos do artigo 19 
da Portaria CAT 95/06.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário da DRT-16/Jundiaí, à 

vista dos elementos constantes no processo SEFAZ 1000682-
56319/2018, determinou o enquadramento como NULA, desde 
a data de sua concessão ao interessado em 19-08-2008, da 
inscrição estadual 382.079.736.118 atribuída à EMBANAC 
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, CNPJ 
10.273.880/0001-23, com endereço informado ao Fisco na Rua 
Joaquim Sanfins, 191, Parque Empresarial, no município de 
Itatiba/SP, em razão da simulação de existência do estabeleci-
mento para o qual foi concedida a Inscrição Estadual. A situação 
descrita enquadra-se na hipótese prevista no artigo 30, inciso I, 
c/c item 1, alíneas “a” e “b” do Regulamento do ICMS, aprovado 
pelo decreto 45.490/2000, na redação do Decreto 51.305/2006. 
A instauração do Procedimento Administrativo de Constatação 
de Nulidade da inscrição estadual se deu nos termos da Portaria 
CAT 95/2006. Da presente decisão, cabe recurso sem efeito 
suspensivo ao Diretor Executivo da Administração Tributária, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 
95/2006. Diante da conclusão do procedimento administrativo, 
os documentos fiscais com emissão atribuída ao mencionado 
estabelecimento, cuja inscrição estadual 382.079.736.118 foi 
enquadrada como NULA, serão considerados INIDÔNEOS a 
partir de 19-08-2008, nos termos do §1º do artigo 18 da Por-
taria CAT 95/2006. Notifica-se, ainda, que o processo estará à 
disposição do interessado no Posto Fiscal de Jundiaí, situado 
na Avenida Prefeito Luiz Latorre, 4200, Jardim das Hortênsias, 
Jundiaí/SP, no horário de atendimento ao público, em dias úteis, 
das 9h às 16h30, durante o prazo para interposição de recurso, 
nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 95/06.

 Núcleo Fiscal de Cobrança - DRT-16
 Comunicado
Contribuinte: M.B.R. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ 

LTDA
CNPJ 56.139.389/0002-96 - AIIM 4.106.474-4 de 02-05-

2018
e-PAT - RPA
Nos termos do Artigo 9º da Lei 13.457/2009, fica o con-

tribuinte NOTIFICADO que o Auto de Infração e Imposição de 
Multa em referência, encontra-se neste no Núcleo Fiscal de 
Cobrança de Jundiaí (DRT/16 - NFC) após ratificação pelo Dele-
gado Regional Tributário.

Assim, fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento desta, para o pagamento do débito à vista ou para 
apresentar pedido de parcelamento.

No caso de parcelamento do débito, o pedido deverá ser 
feito junto ao Posto Fiscal de sua jurisdição.

Ressaltamos ainda que para o processo em referência não 
cabe mais recurso na esfera administrativa.

Findo o prazo acima, o processo será encaminhado para 
inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança judicial, bem 
como para a elaboração da Representação Criminal, sem preju-
ízo da inclusão dos dados do contribuinte no CADIN ESTADUAL, 
conforme Lei 12.799, de 11-10-2008.

Vale lembrar que após a inscrição na Dívida Ativa não 
haverá mais descontos na multa e o débito ainda será acrescido 
dos Honorários Advocatícios em 20%. Além disso, conforme 
o artigo 16 da Lei Federal 8.137/90, poderá haver o encami-
nhamento ao Ministério Público de Notícia de Crime contra a 
Ordem Tributária.

 Comunicado
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe do PF-10-Osasco - Osasco que deu provimento 
ao pedido formulado através da contestação, relativamente ao 
lançamento do IPVA, exigido conforme comunicação expedida 
nos termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do artigo 18 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
Francisco de Assis de Oliveira Silva 66383030825 

64.179.554-3 CQP-3011

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE 
ARARAQUARA - DRT-15
 Posto Fiscal de Rio Claro
 Comunicado
O Delegado Regional Tributário de Araraquara, com funda-

mento no artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95, de 24-11-2006, 
promoveu, nos autos do Processo SF 97902-39573/2019, o 
enquadramento da inscrição estadual n. 587.235.366.112 como 
NULA, atribuída ao estabelecimento D J DOMINGUES EIRELI, 
CNPJ/MF 25.108.904/0001-66, em razão da inexistência do 
estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição; situação 
que é tipificada no artigo 30, inciso III, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto n. 45.490, de 30-11-2000. Dessa forma, 
são considerados inidôneos todos os documentos de emissão 
atribuída ao estabelecimento, desde a data da inscrição no 
Estado, em 30-06-2016.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para a interposição de recurso, 
sem efeito suspensivo, ao Diretor Executivo da Administração 
Tributária, conforme art. 19 da citada Portaria.

Notifica-se, ainda, que vistas dos autos e cópia de seu 
inteiro teor poderão ser obtidas pelo contribuinte no Posto 
Fiscal-10 de Rio Claro, localizado na Avenida Ulisses Guimarães, 
20 - Jardim Nossa Senhora da Saúde - Rio Claro/SP, no horário de 
atendimento ao público, que em dias úteis é das 09h às 16h30.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário de Araraquara, com fun-

damento no artigo 16, inciso II da Portaria CAT-95, de 24-11-
2006, emitiu, nos autos do Processo SF 97902-154070/2019, 
Ordem de Instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO (PCN) da Inscrição 
Estadual n. 587.234.156.110, atribuída ao estabelecimento 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELISAN EIRELI, CNPJ/MF 
24.978.540/0001,02, visando apurar denúncia da Fiscalização 
Direta de Tributos, relativa a prática de atos ilícitos que têm 
repercussão no âmbito tributário, tipificados no artigo 30, inciso 
III, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 45.490, 
de 30-11-2000, qual seja: inexistência do estabelecimento para 
o qual foi concedida a inscrição.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para manifestação do contribuinte 
interessado.

Notifica-se, ainda, que vistas dos autos e cópia de seu intei-
ro teor estão disponibilizados ao contribuinte no Posto Fiscal-10 
de Rio Claro, no horário de atendimento ao público, que em dias 
úteis é das 09h às 16h30.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário de Araraquara, com funda-

mento no artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95, de 24-11-2006, 
promoveu, nos autos do Processo SF 97902-58432/2019, o 
enquadramento da inscrição estadual n. 587.343.600.112 como 
NULA, atribuída ao estabelecimento EMBACON COMÉRCIO DE 
INSUMOS E EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/MF 30.121.600/0001-
79, em razão da simulação de existência do estabelecimento 
ou da empresa; situação que é tipificada no artigo 30, inciso I, 
do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 45.490, de 
30-11-2000. Dessa forma, são considerados inidôneos todos os 
documentos de emissão atribuída ao estabelecimento, desde a 
data da inscrição no Estado, em 05-04-2018.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para a interposição de recurso, 
sem efeito suspensivo, ao Diretor Executivo da Administração 
Tributária, conforme art. 19 da citada Portaria.

Notifica-se, ainda, que vistas dos autos e cópia de seu 
inteiro teor poderão ser obtidas pelo contribuinte no Posto 
Fiscal-10 de Rio Claro, localizado na Avenida Ulisses Guimarães, 
20 - Jardim Nossa Senhora da Saúde - Rio Claro/SP, no horário de 
atendimento ao público, que em dias úteis é das 09h às 16h30.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário de Araraquara, com funda-

mento no artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95, de 24-11-2006, 
promoveu, nos autos do Processo SF 97902-58597/2019, o 
enquadramento da inscrição estadual n. 615.023.930.115 como 
NULA, atribuída ao estabelecimento L. B. DE LIMA EMBALAGENS 
- EPP, CNPJ/MF 29.120.679/0001-34, em razão da simulação 
de existência do estabelecimento ou da empresa; situação que 
é tipificada no artigo 30, inciso I, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto n. 45.490, de 30-11-2000. Dessa forma, 
são considerados inidôneos todos os documentos de emissão 
atribuída ao estabelecimento, desde a data da inscrição no 
Estado, em 22-11-2017.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para a interposição de recurso, 
sem efeito suspensivo, ao Diretor Executivo da Administração 
Tributária, conforme art. 19 da citada Portaria.

Notifica-se, ainda, que vistas dos autos e cópia de seu 
inteiro teor poderão ser obtidas pelo contribuinte no Posto 
Fiscal-10 de Rio Claro, localizado na Avenida Ulisses Guimarães, 
20 - Jardim Nossa Senhora da Saúde - Rio Claro/SP, no horário de 
atendimento ao público, que em dias úteis é das 09h às 16h30.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário de Araraquara, com funda-

mento no artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95, de 24-11-2006, 
promoveu, nos autos do Processo SF 97902-58532/2019, o 
enquadramento da inscrição estadual n. 587.332.821.112 como 
NULA, atribuída ao estabelecimento PROLAB - COMÉRCIO 
DE INSUMOS E PRODUTOS CERÂMICOS EIRELI EPP, CNPJ/MF 
28.779.129/0001-69, em razão da simulação de existência do 
estabelecimento ou da empresa; situação que é tipificada no 
artigo 30, inciso I, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n. 45.490, de 30-11-2000. Dessa forma, são conside-
rados inidôneos todos os documentos de emissão atribuída 
ao estabelecimento, desde a data da inscrição no Estado, em 
03-10-2017.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
publicação desta notificação, para a interposição de recurso, 
sem efeito suspensivo, ao Diretor Executivo da Administração 
Tributária, conforme art. 19 da citada Portaria.

Notifica-se, ainda, que vistas dos autos e cópia de seu 
inteiro teor poderão ser obtidas pelo contribuinte no Posto 
Fiscal-10 de Rio Claro, localizado na Avenida Ulisses Guimarães, 
20 - Jardim Nossa Senhora da Saúde - Rio Claro/SP, no horário de 
atendimento ao público, que em dias úteis é das 09h às 16h30.

 Comunicado
O Delegado Regional Tributário de Araraquara, com fun-

damento no artigo 16, inciso II da Portaria CAT-95, de 24-11-

SIVEI/GDOC CPF/CNPJ NOME PLACA

140032-20190327-093925640-66 215.907.938-38 Helen Cristina Fernandes da Costa Dias HFI1405
140032-20190328-145235169-13 123.895.468-54 Jucimere Bringel de Matos Silva EPR6990
140032-20190329-142607960-21 179.587.718-94 Jefferson Miguel FFC2805
140032-20190327-094007096-27 302.162.368-94 Adriana Aparecida Mariano de Andrade GJB7609
51253-158597/2019 214.554.988-90 Max de Almeida Santos CKM229


