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Adjunto de Comercialização, Designa Mário Pugliese Falararo, 
RG. 10.792.661-1, como seu substituto interino no período de 
23-04-2020 a 22-05-2020. (Funap/Direx 49/00/2020)

 Portaria do Diretor Executivo, de 23-4-2020
O Diretor Executivo, com base na alínea “c”, do inciso III 

do artigo 22 dos Estatutos da Funap, considerando que Mário 
Pugliese Falararo, RG. 10.792.661-1, está respondendo como 
Diretor Adjunto de Comercialização Interino, Designa Marco 
Antonio dos Santos, RG. 18.541.515-5, como Superintendente 
interino no período de 23-04-2020 a 22-05-2020. (Funap/Direx 
50/00/2020)

 Portaria do Diretor Executivo, de 23-4-2020
O Diretor Executivo, com base na alínea “c”, do inciso III 

do artigo 22 dos Estatutos da Funap, considerando que Marco 
Antonio dos Santos, RG. 18.541.515-5, está respondendo como 
Superintendente Interino, Designa Rogério Antonio Barbosa, RG. 
42.924.050-8, como Gerente interino no período de 23-04-2020 
a 22-05-2020. (Funap/Direx 051/00/2020)

 Extrato de Acordo de Cooperação
Termo de Cooperação Técnica 002/00/2020;
Processo Funap 467/2020;
Partes: A Fundação "Professor Doutor Manoel Pedro Pimen-

tel" - Funap, com inscrição no CNPJ/MF 49.325.434/0001-50, 
com Inscrição Estadual 109.877.086.119, com sede adminis-
trativa na Rua Libero Badaró, 600, 7º andar, Centro, São Paulo, 
SP, CEP 01008-908, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo S.A. - IPT, com inscrição no CNPJ/MF 
60.633.674.0001-55, com sede administrativa na Avenida Pro-
fessor Almeida Prado, 532, Cidade Universitária “Armando de 
Salles Oliveira”, São Paulo – Capital, CEP 05508-901;

Objeto: Viabilizar, desenvolver e aperfeiçoar os processos de 
produção e os produtos que compõem ou comporão o Projeto 
Covid-19, parte integrante do Programa de Capacitação Profis-
sional (PROCP) da Funap, o qual se propõe a produzir máscaras 
de proteção facial descartáveis nas unidades fabris instaladas, 
nos estabelecimentos prisionais paulistas, mediante a utilização 
da mão de obra das pessoas privadas de liberdade e nos termos 
da Lei de Execução Penal, conforme Plano de Trabalho, parte 
integrante e indissociável do ajuste. O projeto ainda se propõe 
a contribuir para a recuperação social da pessoa privada de 
liberdade e para a melhoria de suas condições de vida, através 
da elevação do nível de sanidade física e moral, do treinamento 
profissional e do oferecimento de oportunidade de trabalho 
remunerado;

Recursos: Não haverá transferência de recursos financeiros, 
a qualquer título que for, entre os partícipes para a execução do 
presente Termo de Cooperação Técnica.

As despesas necessárias à plena consecução do objeto acor-
dado, tais como: recursos humanos, transporte, comunicação 
entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão 
por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos 
dos partícipes.

As atividades decorrentes do presente Termo serão presta-
das em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partíci-
pes quaisquer remunerações pelas mesmas.

Muito embora haja participação voluntária dos participes, 
não há qualquer forma de fomentação, ou remuneração aos 
partícipes, nem alcance de relações trabalhistas ou sujeição de 
direitos futuros à título de regimes estatutários.

Vigência: 06 meses a contar da data de sua assinatura, em 
conformidade com o disposto na Lei Federal 8.666, de 21-06-
1993, podendo ser alterado ou prorrogado de comum acordo 
entre os partícipes, mediante assinatura de Termo de Coopera-
ção Técnica Aditivo, respeitado seu objeto;

Data da Assinatura: 22-04-2020;
Parecer Jurídico AJ/FUNAP/198-A/2020.JCZM;
Signatários: o Diretor Executivo da FUNAP - Henrique 

Pereira de Souza Neto e o Diretor Presidente do IPT - Jefferson 
de Oliveira Gomes

 Extratos de Contratos
1) Contrato DC 0190/20P0381/20
Contratante: C. B. Dos Santos - ME
Contratada: Penit. Feminina de Santana
Interveniente: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 

(Funap)
Objeto: Viabilização de Trabalho à População Carcerária
Período: 12 meses - Vigência: 01-02-2020 até 31-01-2021
Data da Assinatura: 06-04-2020
Valor estimativo: R$ 433.918,80
Parecer AJ/FUNAP/228/2020.KS - 06-04-2020
2) Contrato DC 0299/19P1124/19
Contratante: Ind. Arablock de Artefatos de Cimento Ltda - ME
Contratada: CR De Araraquara
Interveniente: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel 

(Funap)
Objeto: Viabilização de Trabalho à População Carcerária
Período: 12 meses - Vigência: 20-09-2019 até 19-09-2020
Data da Assinatura: 20-09-2019
Valor estimativo: R$ 88.135,32
Parecer AJ/FUNAP/308/2020.KS - 18-11-2019

 Fazenda e 
Planejamento
 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 Portaria CAT 42, de 24-04-2020

Altera a Portaria CAT 45/17, de 29-06-2017, a 
Portaria CAT 48/17, de 29-06-2017, a Portaria 
CAT 49/17, de 26-06-2017, a Portaria CAT 94/17, 
de 26-09-2017, a Portaria CAT 104/17, de 23-10-
2017, a Portaria CAT 105/17, de 27-10-2017, a 
Portaria CAT 02/18, de 23-01-2018, a Portaria CAT 
04/18, de 29-01-2018 e a Portaria CAT 10/19, de 
31-01-2019, que divulgam as bases de cálculo do 
ICMS devido por substituição tributária

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista 
o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 
01-03-1989, e nos artigos 40-A, 41, 43 e 44 do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decre-
to 45.490, de 30-11-2000, e considerando os dados constantes 
de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede 
a seguinte portaria:

Artigo 1° - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os 
dispositivos adiante indicados das Portarias CAT que especifica:

I - da Portaria CAT 45/17, de 29-06-2017, que estabelece a 
base de cálculo na saída de autopeças, a que se refere o artigo 
313-P do Regulamento do ICMS:

a) do artigo 1º:
1 - o “caput”:
“Artigo 1º - No período de 01-07-2017 a 31-12-2020, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no 
Anexo XIV da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino 
a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspon-
dentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos trans-
feríveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado 
mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - o item 1 do § 1º, mantidas as suas alíneas:

 PENITENCIÁRIA ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO 
DE MIRANDÓPOLIS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 23-4-2020
Determinando a realização da Apuração Preliminar para 

devida apuração dos fatos ocorridos em 20-04-2020 nos termos 
do artigo 264, da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a instauração da Apuração 
Preliminar 014/2020, em razão dos fatos, visando as providên-
cias que o caso requer. (Despacho 44/2020)

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 Despacho do Diretor, de 24-4-2020
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 17-04-2020, 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 
125/2020 - PAP 011/2020). (53/2020)

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 Despacho do Diretor, de 8-4-2020
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 07-03-2020, 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 
113, 114 e 115/2020). (142/2020)

 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO 
PIMENTEL

 Portaria Direx-28, de 17-4-2020

Rerratifica as Portarias Direx 51/2012, 55/2012, 
40/2013, 13/2014, 4/2016 e 13/2019, para alte-
rar a Constituição da Comissão Encarregada das 
Demandas da Lei Federal 12.527/2011 e do 
Decreto 58.052/2012 que regulam acesso à infor-
mação pública

O Diretor Executivo conforme artigo 22, inciso III, alínea B 
do Estatuto da Entidade:

Determina:
Artigo 1º - Ficam designados para compor a Comissão de 

Avaliação de Documentos e Acesso – CADA, encarregada de 
estabelecer os critérios que norteiam os trabalhos de criação e 
gerenciamento do sistema de arquivo e atendam as demandas 
da Lei Federal 12.527/2011 e do Decreto 58.052/2012 que 
regulam acesso à informação pública, os seguintes servidores, 
coordenados pelo primeiro:

1. Reynaldo Simões Rossi, RG. 1.629.508-2, Chefe de Gabi-
nete, representando a Diretoria Executiva (coordenador);

2. Wilson Pereira da Silva, RG. 11.967.451-8, representando 
a Auditoria Interna (coordenador suplente);

3. Daniel Carvalho Antão Fernandes, RG 38.354.381-2, 
representando a Diretoria Executiva (secretário)

4. Mauricio Fazoli, RG 4.910.715, representando a Gerência 
de Informática;

5. Wilson Garcia, RG. 18.152.880-0, representando a Asses-
soria de Folha de Pagamento e Contratos;

6. Fernando Sérgio Andrade, RG. 9.673.475-9, representan-
do a Diretoria Adjunta de Administração e Finanças;

7. Mario Pugliese Falararo, RG. 16.369.668-8, representando 
a Diretoria Adjunta Comercial;

8. Marcos de Godoy, RG 18.011.316-1, representando a 
Diretoria Adjunta de Atendimento e Promoção Humana;

9. Ana Claudia Carboni, RG. 32.354.050-8, representando a 
Diretoria Adjunta de Produção;

10. Eneida Maria Garcia de Oliveira, RG. 11.287.353-4, 
representando o Setor de Protocolo;

11. Katia de Souza, RG. 22.703.284-6, representando a 
Assessoria Jurídica.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17-04-2020.

 Portaria Direx–31, de 24-4-2020

Constitui Comissão Encarregada das Demandas do 
Programa SP Sem Papel

Considerando o disposto no Decreto Estadual 64.355, de 
31-07-2019;

Considerando o disposto na Resolução SG-45, de 22-08-2019;
O Diretor Executivo, conforme artigo 22, inciso III, alínea B 

do Estatuto da Entidade:
Determina
Artigo 1º - Ficam designados para compor a Comissão 

encarregada de estabelecer os critérios que norteiam os tra-
balhos de implantação e gerenciamento do Programa SP Sem 
Papel, os seguintes servidores, coordenados pelo primeiro:

1. Reynaldo Simões Rossi, RG. 1.629.508-2, Chefe de Gabi-
nete, representando a Diretoria Executiva (coordenador);

2. Wilson Pereira da Silva, RG. 11.967.451-8, representando 
a Auditoria Interna (coordenador suplente);

3. Daniel Carvalho Antão Fernandes, RG 38.354.381-2, 
representando a Diretoria Executiva (secretário)

4. Mauricio Fazoli, RG 4.910.715, representando a Gerência 
de Informática;

5. Wilson Garcia, RG. 18.152.880-0, representando a Asses-
soria de Folha de Pagamento e Contratos;

6. Fernando Sérgio Andrade, RG. 9.673.475-9, representan-
do a Diretoria Adjunta de Administração e Finanças;

7. Mario Pugliese Falararo, RG. 16.369.668-8, representando 
a Diretoria Adjunta Comercial;

8. Marcos de Godoy, RG 18.011.316-1, representando a 
Diretoria Adjunta de Atendimento e Promoção Humana;

9. Ana Claudia Carboni, RG. 32.354.050-8, representando a 
Diretoria Adjunta de Produção;

10. Eneida Maria Garcia de Oliveira, RG. 11.287.353-4, 
representando o Setor de Protocolo;

11. Katia de Souza, RG. 22.703.284-6, representando a 
Assessoria Jurídica.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 24-04-2020.

 Despacho do Diretor Executivo, de 22-4-2020
Ratificando:
à vista do contido nos autos do processo 439/20, nos 

termos do artigo 26, da Lei Federal 8.666/93, a dispensa de 
licitação declarada pelo Diretor da DIRAF, com fulcro no inciso 
IV, art. 24 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contratação 
direta emergencial da empresa CNPJ 36924797/0001-60, Fer-
nando José dos Santos 28105323893, para prestação de serviços 
profissionais de supervisão e curso profissionalizante de costura 
(confecção de máscaras – “Covid-19”), no valor total de R$ 
9.000,00, pelo prazo de vigência contratual de 03 meses, pror-
rogáveis, a contar da data da assinatura do contrato;

à vista do contido nos autos do processo 440/20, nos 
termos do artigo 26, da Lei Federal 8.666/93, a dispensa de 
licitação declarada pelo Diretor da DIRAF, com fulcro no inciso IV, 
art. 24 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contratação direta 
emergencial da empresa CNPJ 13.708.829/0001-95, Jaqueline 
da Silva Correia Andrade 37241518888, para prestação de 
serviços profissionais de supervisão e curso profissionalizante 
de costura (confecção de máscaras – “Covid-19”), no valor total 
de R$ 9.000,00, pelo prazo de vigência contratual de 03 meses, 
prorrogáveis, a contar da data da assinatura do contrato.

 Portaria do Diretor Executivo, de 23-4-2020
O Diretor Executivo, com base na alínea “c”, do inciso III do 

artigo 22 dos Estatutos da Funap, considerando período de férias 
de Cassiano Ricardo Pyles Machado, RG.: 16.369.668-8, Diretor 

Complementar 942, de 6 de junho de 2003, a realização de Apu-
ração Preliminar para apurar eventuais responsabilidades fun-
cionais com relação ao abandono do parque externo da Ala de 
Progressão Penitenciária, pelo sentenciado R.S.C, ocorrido aos 
24-04-2020, enquanto trabalhava no setor de Jardinagem. Ficam 
designados os servidores Ricardo Felipe Guion, R.G 32.390.095-
1, Agente de Segurança Penitenciária de Classe IV, como 
Autoridade Apuradora, e Valdeir dos Santos, R.G 19.569.674-8, 
Agente de Segurança Penitenciária de Classe V, para secretariar 
os trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão sem prejuízo 
das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de ime-
diato, 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, todos da lei supracitada. Conclusos à 
Autoridade Apuradora. (Desp. 017/2020)

 PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE QUEIROZ 
FILHO - ITIRAPINA I

 DIRETORIA TÉCNICA III
Despacho do Diretor, de 22-4-2020
Tendo em vista os termos da representação contida no comu-

nicado de evento 059/2020, subscrito pelo Agente de Segurança 
Penitenciária A. L. B, conforme Decreto 49.642 de 2005; Determino, 
nos termos do artigo 264 da Lei 10.261/68, alterada pela Lei Com-
plementar 942/03, a realização de Apuração Preliminar visando 
apurar os fatos irregulares, referente a apreensão de ilícito encon-
trado pela dependência externa desta Unidade. Ficam designados 
os servidores Marcos Roberto Gregório da Silva – Supervisor Técnico 
III, como Autoridade Apuradora, e Ronei Gomes da Silva Junior que 
irá secretariar os trabalhos. Os servidores 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. (SAP. 
1073692/2020-PAP). (13/2020 - PAP)

 PENITENCIÁRIA DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO - 
SOROCABA II

 Despachos do Diretor, de 24-4-2020
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 038/2020, de 19-04-2020, conforme artigo 27, inciso III, do 
Decreto 50.412/05, o Diretor Técnico III desta Unidade Prisional, 
Determina, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261/68, alterada 
pela Lei Complementar LC 942/03, a realização de Apuração Preli-
minar para apurar eventual responsabilidade funcional acerca de 
fato ocorrido em mesma data, 19-04-2020. (10/2020)

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 039/2020, de 19-04-2020, conforme artigo 27, inciso III, do 
Decreto 50.412/05, o Diretor Técnico III desta Unidade Prisional, 
Determina, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261/68, alterada 
pela Lei Complementar LC 942/03, a realização de Apuração Preli-
minar para apurar eventual responsabilidade funcional acerca de 
fato ocorrido em mesma data, 19-04-2020. (11/2020)

 PENITENCIÁRIA "NELSON VIEIRA" - GUAREÍ

 Despacho do Diretor Técnico III, de 24-4-2020
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

evento n. 68/2020 - CSD, datado de vinte e três de abril de 2020, 
subscrito pelo servidor L.M.A, e conforme artigo 27, inciso III, do 
Decreto n. 51.517/07, Determino, nos termos do artigo 264 da Lei 
n. 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, 
de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar para averi-
guar possíveis irregularidades funcionais nas circunstâncias que 
supostamente a servidora R.A.C. deixou de tratar com urbanidade 
as pessoas durante o desempenho de suas funções, cujos fatos 
ocorreram nesta unidade prisional na data de 23-04-2020. Ficam 
designados os servidores Fábio Rolim de Góes, RG 28.434.452-
7, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e Felipe 
dos Santos Avila, RG. 34.342.046-9, oficial administrativo, para 
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 da Lei 10.261/68. (4/2020)

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS  DA REGIÃO OESTE DO 
ESTADO

 Despacho do Coordenador, de 24-4-2020
Ratificando, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei 

Federal 8.666/93 e suas atualizações, a situação de inexigibilidade 
de licitação reconhecida pelo Diretor Técnico III da Penitenciária 
“João Batista de Santana” de Riolândia, com fulcro no “caput”, 
do artigo 25 da supracitada Lei Federal, em favor dos agricultores 
familiares credenciados através da Ata de Julgamento da Chama-
da Pública 001/2020-PRIO, fls. 346/351, nos termos do artigo 4º 
da Lei Estadual 14.591, de 14-10-2011, Decreto 57.755, de 24-01-
2012 e Decreto 60.055, de 14-01-2014, bem como o Decreto 
62.282/16 com acréscimo de dispositivo pelo Decreto 62.739, de 
31-07-2017 e reajuste dos tetos específicos através do Decreto 
63.278, de 19-03-2018, referentes a criação e regulamentação 
do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS e 
subprograma PPAIS-LEITE, para aquisição de gêneros alimentícios 
hortifrutigranjeiros, destinados ao preparo de refeições a reedu-
candos e funcionários da Unidade em epígrafe, para o período de 
maio a agosto de 2020. (SAP-PRC-2020/05933)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PAULO 
DE FARIA

 Portaria do Diretor Técnico III, de 24-4-2020
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 funcionários/servidores: Pregoeira – Maraiza Alves 
de Castro (Agente de Segurança Penitenciária); Membro – Noe-
luci Silva Borges Mariano (Diretor II do Centro Administrativo); 
Membro - Joice Ribeiro Ferreira Fontes (Agente de Segurança 
Penitenciária); Membro - Karina Janaina Guimaraes (Agente de 
Segurança Penitenciária); como Pregoeira e membros da Equipe 
de Apoio no Processo 10868/2020SAP, no Pregão Eletrônico 
005/2020-CDPPF, a ser realizado nesta Unidade.

Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publi-
cação. (nº098/2020/CDPPF/DG);

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DR. 
JAVERT DE ANDRADE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 Despacho do Diretor, de 24-4-2020
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 19-4-2020, 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 
59/2020 e PAP nº SAP1101096/2020)

 PENITENCIÁRIA DE LUCÉLIA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 24-4-2020
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 17-04-2020, 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 
121/2020). (39/2020)

Objeto: Pregão Eletrônico 018-2019
Gêneros Alimentícios Perecíveis
Contrato 020/2020 PFERP
Contratante: Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto
Contratado (a): Integrado Distribuidor Frigorifico Ltda
CNPJ: 52.657.483/0001-03
Valor total contrato: R$ 13.700,00
Data da Assinatura: 15-01-2020
Processo: 141/2019 - PFERP
Vigência - período de 01-01-2020 a 30-04-2020
Objeto: Pregão Eletrônico 018-2019
Gêneros Alimentícios Perecíveis
Contrato 021/2020 PFERP
Contratante: Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto
Contratado (a): Frioli Frigorifico Oliveira Ltda
CNPJ: 09.174.844/0001-23
Valor total contrato: R$ 23.070,00.
Data da Assinatura: 15-01-2020
Processo: 141/2019 - PFERP
Vigência - período de 01-01-2020 a 30-04-2020
Objeto: Pregão Eletrônico 018-2019
Gêneros Alimentícios Perecíveis

 PENITENCIÁRIA II DE SERRA AZUL

 Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020NE00653
Processo 042/2020-PIISA
Dispensa de Licitação: 2020CT00086
Objeto: Aquisição de serviço para manutenção de roçadeiras
Contratante: Penitenciária II de Serra Azul
Contratada: Helenira da Silva Rodrigues de Andrade ME
CNPJ: 67463349/0001-30
PTRES: 380618
Programa de Trabalho: 14421381361670000
Natureza de Despesa: 339039-80
Período de fornecimento: 15 dias
Parecer Jurídico Referencial: DEC. 61.363 de 08-07-2015
Valor: R$.1.300,00

 PENITENCIÁRIA SARGENTO PM ANTONIO LUIZ 
DE SOUZA - REGINÓPOLIS II

 Portaria PIIREG-54, de 23-4-2020
O Diretor Técnico III desta Penitenciária “Sargento PM 

Antônio Luiz de Souza” de Reginópolis, com os fundamentos 
que dispõe o artigo 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8666/93, 
com seus atributos, resolve:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, 
cargos/funções, a Senhora Francisca de Cássia Matiazzi, RG 
32.102.567-2, Diretora II do Centro Administrativo, Gestora dos 
contratos 031/2020-PIIREG, 032/2020-PIIREG, 033/2020-PII-
REG, 034/2020-PIIREG, 035/2020-PIIREG, 036/2020-PII-
REG, 037/2020-PIIREG, 038/2020-PIIREG, 039/2020-PIIREG, 
040/2020-PIIREG, 041/2020-PIIREG e 042/2020-PIIREG, a quem 
competirá a fiscalização do recebimento dos materiais, confor-
me dispõe o item XI, Subitem 2 do Edital de Chamada Pública 
001/2020-PIIREG, Processo 799239/2020-PIIREG, destinado à 
aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, com 
entrega parcelada, para o período de 01-05-2020 a 31-08-2020, 
através do PPAIS – Inexigibilidade de Licitação, artigo 25, da 
Lei 8.666/93; no impedimento legal do servidor, fica designada 
a servidora Ana Cristina dos Santos Maffei, RG 43.096.357-9, 
Diretora I do Núcleo de Finanças e Suprimentos.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO 
ESTADO

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA PROF. 
ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 24-4-2020
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 161/2020, datado de 23-04-2020, e conforme artigo 
1º, inciso III, do Decreto 52.376/2007, Determino, nos termos 
do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
Preliminar visando apurar suposta irregularidade funcional. 
Ficam designados os servidores Nivaldo Caetano Ribeiro, Agente 
de Segurança Penitenciária RG. 20.445.875-4, como Autori-
dade Apuradora e Vinicius Gonçalves de Oliveira, Agente de 
Segurança Penitenciária RG. 48.123.613-2, que irá secretariar 
os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo 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 § 2º do mesmo artigo, todos das 
leis supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (40/2020)

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria CPPCAMP - 336, de 24-4-2020
O Diretor Técnico III do Centro de Progressão Penitenciária 

“Prof. Ataliba Nogueira” de Campinas resolve:
Artigo 1º - Designar para Pregoeiro e respectiva Equipe 

de Apoio, nos termos da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, 
artigo 3º inciso IV, sem prejuízo de seus cargos e funções, 
para o Pregão Eletrônico 012/2020, Processo 05106/2020 – 
CPPCAMP, os funcionários a seguir: como Pregoeiro, Josiane 
de Amorim Casteletti, RG 40.541.505-9 SSP/SP - Diretor I do 
Núcleo de Finanças, como Suplente, Luana Yasmin Pereira Pires, 
RG 46.640.651-4 – Diretor II do Centro Administrativo e como 
membros da Equipe de Apoio, José Oscar Barreto de Aguiar, RG 
35.135.742-7 - Diretor II do Centro Administrativo.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação.

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE ARRUDA 
SAMPAIO - ITIRAPINA II

 Portaria PI/D.G. - 40, de 24-4-2020
O Diretor Técnico III, da Penitenciária “João Batista de 

Arruda Sampaio”, de Itirapina, com fundamento no artigo 3º, 
Inciso IV, da Lei Federal 10.520/02 c.c. os Decretos 47.297/2002, 
e o 49.722/2005, onde determina a designação de Pregoeiro e 
Equipe de Apoio para promover licitações na modalidade Pregão 
Eletrônico resolve:

Artigo 1º - Designar para, sem prejuízo de suas atribuições 
e atividades legais atuar como Pregoeiro nos Pregões Eletrônicos 
5/2020 e 006/2020 – Processo SAP-PRC-2020/03800, referente à 
aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para consumo desta 
Unidade Prisional e do CRM de Rio Claro, no período de abril a 
junho de 2020, o servidor Flavio Siqueira Fagundes, RG: 33.327.895-
1, Agente Penitenciário Classe IV e Claudia Maria Andrade, RG: 
30.837.338-8, Oficial Administrativo e como suplente.

Artigo 2º - Designar como Equipe de Apoio, os servidores: 
Marcos Rogerio de Souza, RG: 27.866.733-8, Diretor II do Centro 
Administrativo e Silvia Azevedo Soares RG 32.390.195-5 Diretor 
I do Núcleo de Finanças.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Despacho do Diretor, de 24-4-2020
Tendo em vista os fatos constantes na Comunicação de 

Evento 106/2020, datada de 24-04-2020, elaborada pelo servi-
dor E.A.S, e conforme Decreto 50.412/05, Determino, nos termos 
do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterado pela Lei 

ivers
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respectiva publicação dos atos administrativos por meio de Diário 
Eletrônico próprio da Secretaria da Fazenda, conforme artigo 29 
da Portaria CAT 198/2010 e artigo 1º da Resolução SF-20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, a defesa 
poderá ser protocolada em papel, em uma das repartições fis-
cais da Secretaria da Fazenda, obedecendo-se às prescrições do 
artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Contribuinte: K.L.A. COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME
IE: 116.733.500.110/ CNPJ/CPF: 05.994.712/0001-97
AIIM - ICMS 4.133.779-7, de 22-04-2020
Data de Notificação: Considerar-se-á realizada esta notifi-

cação no quinto dia útil posterior ao da data desta publicação 
no Diário Oficial do Estado (item 1 do §4º do artigo 9º da Lei 
13.457/2009).

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de defe-
sa): PFC-TATUAPÉ, RUA FRANCISCO MARENGO, 1932 - TATUAPÉ 
- São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

 NF 4
Comunicado
Assunto: Notificação - AIIM ICMS
Nos termos do “caput” do artigo 100 e da parte final do §3º 

do artigo 99, ambos do Decreto 54.486/2009, fica o contribuinte 
abaixo identificado NOTIFICADO da lavratura do Auto de Infra-
ção e Imposição de Multa - AIIM por infração à legislação tribu-
tária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e alterações 
posteriores) devendo recolher o débito fiscal exigido no AIIM 
ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 
e dos demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à 
disposição do interessado, responsável solidário ou de pessoa 
legalmente habilitada, na repartição fiscal de vinculação do 
contribuinte, podendo ser retirados nos dias úteis durante os 
horários de expediente.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Ele-
trônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais 
deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças 
processuais, provas e documentos em papel, juntamente com 
cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público 
externo competente da Secretaria da Fazenda, afim de serem 
digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às prescri-
ções do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação.

Nessas duas hipóteses não haverá incidência de juros de 
mora nem de atualização monetária referentes. Os valores 
líquidos para pagamento em 15 ou 30 dias da notificação 
do presente AIIM encontram-se no Demonstrativo do Débito 
Fiscal - Quadro 2.

Para gerar a GARE de pagamento acesse o link: http://
www.fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp. Decorrido o prazo de 
30 (trinta) dias da data em que se considerar esta notificação 
realizada sem que haja o recolhimento do débito fiscal exigi-
do no AIIM ou acordo de parcelamento do débito fiscal ou a 
apresentação de defesa, o AIIM será encaminhado ao Delegado 
Regional Tributário para ratificação e o débito fiscal poderá ser 
inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.

As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime 
contra ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Públi-
co, nos termos da legislação vigente, por meio de Representação 
Fiscal de Crime Contra Ordem Tributária.

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

DO CREDENCIAMENTO NO ePAT E DA APRESENTAÇÃO DA 
DEFESA POR MEIO DO ePAT

O notificado poderá se credenciar no ePAT, nos termos da 
Portaria CAT 198/2010, para terá cesso à integra do auto de 
infração e ao processo eletrônico a qualquer tempo, logo depois 
que tiver concluído o seu credenciamento.

O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via 
remota, utilizando-se a rede mundial de computadores, ou 
mediante comparecimento do interessado na unidade compe-
tente da Secretaria da Fazenda, em ambos os casos desde que 
possua assinatura eletrônica.

Se o notificado já possuir assinatura eletrônica poderá 
se credenciar no ePAT no endereço eletrônico do Portal do 
ePAT - Módulo do Contribuinte: https://www.fazenda.sp.gov.
br/ePAT/portal/.

Após ter-se credenciado no ePAT, o notificado poderá 
outorgar procuração eletrônica vinculando representantes legais 
ao AIIM, por meio do Portal acima referenciado, os quais se cre-
denciados no ePAT também terão acesso a íntegra do processo 
eletrônico e deverão enviar a defesa, recurso, petição e praticar 
todos os atos processuais por meio do ePAT.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
será enviada por meio eletrônico por meio do Portal do ePAT 
supra referenciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da 
Portaria CAT198/2010, com documentos e peças em forma-
to pdf (portable document format), devendo ser assinada 
eletronicamente com a utilização do aplicativo gerenciador 
de upload disponibilizado pela Secretaria da Fazenda nesse 
mesmo Portal.

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarretará o iní-
cio do processo administrativo tributário nos termos do artigo 33 
da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras proces-
suais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação Eletrônica 
dos Atos Processuais(artigo 77 e seguintes da Lei 13.457/2009), 
com a respectiva publicação dos atos administrativos por meio 
de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da Fazenda, conforme 
artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 1º da Resolução 
SF-20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, a defesa 
poderá ser protocolada em papel, em uma das repartições fis-
cais da Secretaria da Fazenda, obedecendo-se às prescrições do 
artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Contribuinte: K.L.A. COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - ME
IE: 116.733.500.110 / CNPJ/CPF: 05.994.712/0001-97
AIIM - ICMS 4.130.801-3,, de 22-04-2020
Data de Notificação: Considerar-se-á realizada esta notifi-

cação no quinto dia útil posterior ao da data desta publicação 
no Diário Oficial do Estado (item 1 do §4º do artigo 9º da Lei 
13.457/2009).

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de defe-
sa): PFC-TATUAPÉ, RUA FRANCISCO MARENGO, 1932 - TATUAPÉ 
- São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

IX - da Portaria CAT 10/19, de 31-01-2019, que estabelece a 
base de cálculo na saída de ovos de páscoa de chocolate, a que 
se refere o artigo 313-X do Regulamento do ICMS:

a) o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - No período de 01-02-2019 a 30-09-2021, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes de ovos de páscoa de chocolate, 
inclusive de chocolate branco, indicados nos itens 5 e 6 do 
Anexo XVI da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino 
a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspon-
dentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos trans-
feríveis ao adquirente (inclusive quanto aos “royalties” relativos 
à franquia), acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST de 60,98%.” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-10-2021, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes de ovos de páscoa de chocolate, inclusive de 
chocolate branco, indicados nos itens 5 e 6 do Anexo XVI da 
Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a estabeleci-
mento localizado em território paulista, será o preço praticado 
pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a 
frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis 
ao adquirente (inclusive quanto aos “royalties” relativos à 
franquia), acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 1º:
“a) até 31-01-2021, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 30-06-2021, a entrega do levantamento de preços.” (NR);
3 - o § 2º:
“§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
01-10-2021.” (NR).

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, exceto com relação ao inciso I do artigo 1º que 
produz efeitos desde 01-04-2020.

 SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, 
COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE 
DADOS E ATENDIMENTO

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
 Delegacia Regional Tributária da Capital I
 NF 4
Comunicado
Assunto: Notificação - AIIM ICMS
Nos termos do “caput” do artigo 100 e da parte final do §3º 

do artigo 99, ambos do Decreto 54.486/2009, fica o contribuinte 
abaixo identificado NOTIFICADO da lavratura do Auto de Infra-
ção e Imposição de Multa - AIIM por infração à legislação tribu-
tária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e alterações 
posteriores) devendo recolher o débito fiscal exigido no AIIM 
ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 
e dos demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à 
disposição do interessado, responsável solidário ou de pessoa 
legalmente habilitada, na repartição fiscal de vinculação do 
contribuinte, podendo ser retirados nos dias úteis durante os 
horários de expediente.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Ele-
trônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais 
deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças 
processuais, provas e documentos em papel, juntamente com 
cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público 
externo competente da Secretaria da Fazenda, afim de serem 
digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às prescri-
ções do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação.

Nessas duas hipóteses não haverá incidência de juros de 
mora nem de atualização monetária referentes. Os valores 
líquidos para pagamento em 15 ou 30 dias da notificação 
do presente AIIM encontram-se no Demonstrativo do Débito 
Fiscal - Quadro 2.

Para gerar a GARE de pagamento acesse o link: http://
www.fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp. Decorrido o prazo de 
30 (trinta) dias da data em que se considerar esta notificação 
realizada sem que haja o recolhimento do débito fiscal exigi-
do no AIIM ou acordo de parcelamento do débito fiscal ou a 
apresentação de defesa, o AIIM será encaminhado ao Delegado 
Regional Tributário para ratificação e o débito fiscal poderá ser 
inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.

As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime 
contra ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Públi-
co, nos termos da legislação vigente, por meio de Representação 
Fiscal de Crime Contra Ordem Tributária.

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

DO CREDENCIAMENTO NO ePAT E DA APRESENTAÇÃO DA 
DEFESA POR MEIO DO ePAT

O notificado poderá se credenciar no ePAT, nos termos da 
Portaria CAT 198/2010, para terá cesso à integra do auto de 
infração e ao processo eletrônico a qualquer tempo, logo depois 
que tiver concluído o seu credenciamento.

O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via 
remota, utilizando-se a rede mundial de computadores, ou 
mediante comparecimento do interessado na unidade compe-
tente da Secretaria da Fazenda, em ambos os casos desde que 
possua assinatura eletrônica.

Se o notificado já possuir assinatura eletrônica poderá 
se credenciar no ePAT no endereço eletrônico do Portal do 
ePAT - Módulo do Contribuinte: https://www.fazenda.sp.gov.
br/ePAT/portal/.

Após ter-se credenciado no ePAT, o notificado poderá 
outorgar procuração eletrônica vinculando representantes legais 
ao AIIM, por meio do Portal acima referenciado, os quais se cre-
denciados no ePAT também terão acesso a íntegra do processo 
eletrônico e deverão enviar a defesa, recurso, petição e praticar 
todos os atos processuais por meio do ePAT.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e será 
enviada por meio eletrônico por meio do Portal do ePAT supra 
referenciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria 
CAT198/2010, com documentos e peças em formato pdf (por-
table document format), devendo ser assinada eletronicamente 
com a utilização do aplicativo gerenciador de upload disponibili-
zado pela Secretaria da Fazenda nesse mesmo Portal.

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarretará o início 
do processo administrativo tributário nos termos do artigo 33 da 
Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras processuais 
desta Lei, especialmente quanto à Comunicação Eletrônica dos 
Atos Processuais(artigo 77 e seguintes da Lei 13.457/2009), com a 

feríveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado 
mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-09-2021, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo XIX da Por-
taria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será o preço praticado pelo 
sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 1º:
“a) até 31-12-2020, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-05-2021, a entrega do levantamento de preços.” (NR);
3 - o § 2º:
“§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
01-09-2021.” (NR);

VI - da Portaria CAT 105/17, de 27-10-2017, que estabelece 
a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária 
na saída de pneumáticos e afins e de pneus e câmaras de ar de 
bicicletas, a que se referem os artigos 311 e 313-Z6 do Regula-
mento do ICMS:

a) a ementa:
“Estabelece a base de cálculo do imposto devido por 

substituição tributária na saída de pneumáticos, câmaras de 
ar e protetores de borracha, a que se refere o artigo 311 do 
Regulamento do ICMS.” (NR);

b) o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - No período de 01-11-2017 a 31-07-2021, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no 
Anexo VII da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a 
estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspon-
dentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos trans-
feríveis ao adquirente (inclusive quanto aos “royalties” relativos 
à franquia), acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.” (NR);

c) do artigo 2º:
1- o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-08-2021, a base de cálculo 

para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às 
saídas subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo VII 
da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a estabele-
cimento localizado em território paulista, será o preço praticado 
pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a 
frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis 
ao adquirente (inclusive quanto aos “royalties” relativos à 
franquia), acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do §1º:
“a) até 31-10-2020, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 30-04-2021, a entrega do levantamento de preços.” (NR);
3 - o §2º:
“§2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do §1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
01-08-2021.” (NR);

VII - da Portaria CAT 02/18, de 23-01-2018, que estabelece 
a base de cálculo do imposto na saída de produtos de perfuma-
ria e de higiene pessoal, a que se referem os artigos 313-F do 
Regulamento do ICMS:

a) o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - No período de 01-02-2018 a 31-10-2021, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no 
Anexo XI da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a 
estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspon-
dentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos trans-
feríveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado 
mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-11-2021, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo XI da Porta-
ria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será o preço praticado pelo 
sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 1º:
“a) até 31-01-2021, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-07-2021, a entrega do levantamento de preços.“ (NR);
3 - o § 2º:
“§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda poderá editar ato 
divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-11-2021.” (NR);

VIII - da Portaria CAT 04/18, de 29-01-2018, que estabelece 
a base de cálculo na saída de materiais elétricos, a que se refere 
o artigo 313-Z18 do Regulamento do ICMS:

a) o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - No período de 01-02-2018 a 31-10-2021, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no 
Anexo XXI da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino 
a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspon-
dentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos trans-
feríveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado 
mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único.” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-11-2021, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo XXI da Por-
taria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será o preço praticado pelo 
sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 1º:
“a) até 31-01-2021, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-07-2021, a entrega do levantamento de preços.” (NR);
3 - o § 2º:
“§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
01-11-2021.” (NR);

“1 - 42,73%, no período de 01-07-2017 a 31-03-2020, e 
41,24%, no período de 01-04-2020 a 31-12-2020, tratando-se 
de saída de estabelecimento:” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-01-2021, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo XIV da Por-
taria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será o preço praticado pelo 
sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 1º:
“a) até 30-06-2020, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 30-09-2020, a entrega do levantamento de preços.” (NR);
3 - o § 2º:
“§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
01-01-2021.” (NR);

II - da Portaria CAT 48/17, de 29-06-2017, que estabelece 
a base de cálculo na saída de mercadorias que especifica com 
destino a revendedores que atuam no segmento de vendas a 
consumidor final pelo sistema porta-a-porta:

a) o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - No período de 01-07-2017 a 31-03-2022, a base 

de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relati-
vo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo 
Único, cuja responsabilidade tenha sido atribuída mediante regi-
me especial, com destino a revendedor localizado em território 
paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final 
pelo sistema porta-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito 
passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, 
seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, 
acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplica-
ção do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial 
- IVA-ST relacionado no Anexo Único.” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-04-2022, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo Único, com 
destino a revendedor localizado em território paulista que atue 
no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema porta-
-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos 
os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e 
outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor 
adicionado calculado mediante a multiplicação do preço prati-
cado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 1º:
“a) até 30-06-2021, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-12-2021, a entrega do levantamento de preços.” (NR);
3 - o § 2º:
“§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
01-04-2022.” (NR);

III - da Portaria CAT 49/17, de 26-06-2017, que estabelece 
a base de cálculo na saída de produtos de perfumaria e higiene 
pessoal, a que se referem os artigos 313-F e 313-H do Regula-
mento do ICMS, com destino a revendedores que atuam no seg-
mento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta:

a) o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - No período de 01-07-2017 a 31-03-2022, a base 

de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relati-
vo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo 
Único, cuja responsabilidade tenha sido atribuída mediante regi-
me especial, com destino a revendedor localizado em território 
paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final 
pelo sistema porta-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito 
passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, 
seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, 
acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplica-
ção do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial 
- IVA-ST relacionado no Anexo Único.” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - o “caput”:
“Artigo 2º - A partir de 01-04-2022, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo Único, com 
destino a revendedor localizado em território paulista que atue 
no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema porta-
-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos 
os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e 
outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor 
adicionado calculado mediante a multiplicação do preço prati-
cado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 1º:
“a) até 30-06-2021, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-12-2021, a entrega do levantamento de preços.“ (NR);
3 - o § 2º:
“§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previs-

tos no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 
01-04-2022.” (NR);

IV - da Portaria CAT 94/17, de 26-09-2017, que estabelece a 
base de cálculo na saída medicamentos, a que se refere o artigo 
313-A do Regulamento do ICMS:

a) o “caput” do artigo 1º, mantidos os seus incisos:
“Artigo 1º - No período de 01-10-2017 a 30-06-2021, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no 
Anexo IX da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a 
estabelecimento localizado em território paulista, será:” (NR);

b) do artigo 2º:
1 - “caput”, mantidos os seus incisos:
“Artigo 2º - A partir de 01-07-2021, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias indicadas no Anexo IX da Porta-
ria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será estabelecida mediante 
pesquisa de preços realizada com observância dos seguintes 
procedimentos:” (NR);

2 - as alíneas “a” e “b” do inciso I:
“a) até 30-09-2020, a comprovação da contratação da 

pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-03-2021, a entrega do levantamento de preços.” (NR);
3 - o parágrafo único:
“Parágrafo único - Na hipótese de não cumprimento dos 

prazos previstos no inciso I, a Secretaria da Fazenda e Plane-
jamento poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a 
partir de 01-07-2021.” (NR);

V - da Portaria CAT 104/17, de 23-10-2017, que estabelece 
a base de cálculo na saída de produtos de papelaria, a que se 
refere o artigo 313-Z14 do Regulamento do ICMS:

a) o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - No período de 01-12-2017 a 31-08-2021, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias indicadas no 
Anexo XIX da Portaria CAT 68/19, de 13-12-2019, com destino 
a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspon-
dentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos trans-
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