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produção sementes e/ou de materiais de propagação vegetativa 
de seringueira em até 30 após o término da coleta da semente 
e/ou das hastes.

Seção IX - Do acompanhamento fitossanitário da muda de 
seringueira

Art. 18. O detentor e/ou o RT deverão apresentar, à unidade 
regional da CDA, o plano técnico de produção de muda ou 
porta-enxerto visando o cadastramento e o acompanhamento 
da produção para fins de fiscalização fitossanitária, em até 30 
dias a contar da primeira semeadura ou do primeiro transplante.

Parágrafo único. Apresentar ao término da comercialização 
das mudas o relatório final da produção, em até 30 dias.

Art. 19. O RT responsável pela sanidade das mudas em 
produção deve efetuar vistorias, informar as ocorrências e com-
provar a origem dos materiais de propagação empregados nas 
seguintes fases, por lote de mudas em produção:

I - semeadura ou transplante;
II - enxertia;
III – re-enxertia;
IV – liberação.
Art. 20. Na fase de liberação é obrigatória a realização de 

análise laboratorial para comprovar que a amostra referente ao 
lote de mudas está isenta de nematóides dos gêneros Meloido-
gyne spp. e Pratylenchus spp..

§ 1º No período entre a coleta da amostra e o resultado da 
análise laboratorial, a muda não poderá ser removida da posição 
original que ocupava no momento da coleta.

§ 2º O remanejamento de lote, no ambiente de produção, 
poderá ser permitido após solicitação do detentor e/ou RT e, se, 
autorizado pelo Engenheiro Agrônomo da CDA, o lote de mudas 
permanecerá com a mesma identificação devendo ser atualizada 
a indicação da posição no local de armazenamento.

Art. 21. O documento que certifica que a muda recebeu 
acompanhamento técnico quanto à sanidade é o Certificado 
Fitossanitário de Mudas - CFM, emitido pelo Engenheiro Agrô-
nomo da CDA.

§ 1º O prazo de validade do CFM é de 15 meses, contado 
a partir da data da emissão do laudo laboratorial, podendo 
ser exigida reanálise caso seja constatado que as mudas estão 
acondicionadas em condições que favoreçam a contaminação 
por nematóides.

§ 2º A emissão do CFM está condicionada ao recolhimento 
da taxa prevista no Decreto Estadual 45.211, de 19-09-2000.

Art. 22. Os procedimentos, as ocorrências e demais informa-
ções requeridas pela CDA, deverão ser registradas em livro de 
acompanhamento, o qual deve ser mantido no local de produção 
ou em outro local próximo previamente estabelecido, sem prejuí-
zo às demais legislações vigentes.

Seção X - Da amostragem
Art. 23. A data da coleta de amostras para análise labora-

torial deverá ser comunicada à unidade regional da CDA, com 
a identificação do lote que será amostrado, com antecedência 
mínima de 7 dias, podendo a amostragem ser acompanhada 
pela CDA.

§ 1° A coleta e o encaminhamento das amostras para 
análise laboratorial devem ser feitas pelo RT pela sanidade 
das mudas;

§ 2° O laboratório responsável pela análise laboratorial 
deverá ser credenciado junto ao MAPA.

Art. 24. A amostra para análise laboratorial de fitossanidade 
para os nematóides do gênero Meloidogyne spp. e Pratylenchus 
spp, deverá ser retirada do mesmo lote de produção.

§ 1° O lote de mudas representado por cada amostra deverá 
ser de no máximo 2.000 mudas, podendo conter menos mudas 
a critério do produtor.

§ 2° A amostragem deverá ser realizada:
I - eliminando-se a camada superficial do substrato;
II - distante, no mínimo, 5 centímetros da haste da muda;
III - a uma profundidade de 20 centímetros;
V - coletando-se raízes e substrato ao acaso, em no mínimo, 

20 mudas, que devem ser misturadas e homogeneizadas;
VI - retirando-se 02 amostras da mistura homogeneizada 

com aproximadamente 300 gramas cada, com raízes e substrato.
§ 3º Os materiais coletados que comporão a amostra a ser 

analisada deverão ser acondicionados em recipientes adequados 
e remetidos ao laboratório pelo detentor das mudas ou RT.

§ 4º - As amostras deverão ser identificadas, lacradas 
quando acompanhadas pela CDA, e encaminhadas com termo 
de coleta, em modelo próprio, preenchido sem rasura e com os 
campos não utilizados anulados.

Art. 25. Caso as mudas de seringueira não estejam devi-
damente loteadas, de acordo com a legislação vigente, todas 
as plantas do viveiro serão consideradas como um único lote.

Art. 26. A CDA, a qualquer tempo, poderá realizar amostra-
gem em viveiro ou depósito de muda de seringueira, indepen-
dentemente daquela que foi coletada ou acompanhada pelo RT.

Seção XI - Da medida profilática
Art. 27. O laboratório deverá comunicar imediatamente à 

unidade regional da CDA, onde se localiza o viveiro, quando o 
resultado da análise laboratorial for positivo.

Art. 28. Constatada a contaminação de lote de muda por 
nematóides gêneros Meloidogyne spp. e Pratylenchus spp. no 
viveiro de produção de mudas ou no depósito de muda de 
seringueira, o local será interditado até a eliminação de todas 
as mudas do lote contaminado.

Art. 29. A eliminação de mudas de seringueira do viveiro e 
do depósito, seja por ocorrência fitossanitária ou descarte, será 
realizada pelo detentor e/ou pelo RT, podendo ser acompanhada 
pela CDA, não cabendo ressarcimento ou indenização de qual-
quer natureza.

Parágrafo único. O RT deverá registrar no livro de acompa-
nhamento a eliminação das mudas e nos demais documentos 
pertinentes.

Seção XII - Da comercialização e trânsito de sementes e 
materiais de propagação vegetativa de seringueira

Art. 30. A semente e o material de propagação vegetativa 
de seringueira, produzidas no Estado de São Paulo, comerciali-
zadas ou em trânsito dentro do Estado devem estar acompanha-
das de documento fiscal pertinente indicando origem e destino.

Art. 31. A semente e o material de propagação vegetativa 
de seringueira, produzidas em outra Unidade Federativa - UF e 
destinada ao comércio ou uso dentro do Estado de São Paulo, 
quando em trânsito dentro do Estado devem estar acompa-
nhadas de documento fiscal pertinente indicando origem e 
destino e a autorização de entrada das sementes ou material 
de propagação vegetativa no Estado de São Paulo, emitida e 
aprovada pela CDA.

Seção XIII - Da comercialização e trânsito de muda de 
seringueira

Art. 32. A muda de seringueira, produzida no Estado de São 
Paulo, comercializada ou em trânsito dentro do Estado, deve 
estar acompanhada de documento fiscal pertinente indicando 
origem e destino, devem estar identificadas por placas ou eti-
quetas, o nome da cultivar copa, nome da cultivar porta-enxerto 
e número do CFM.

Art. 33. A muda de seringueira produzida em outra UF e 
destinada ao comércio ou plantio no Estado de São Paulo deve 
estar acompanhada de documento fiscal pertinente indicando 
origem e destino, possuir laudo laboratorial negativo para os 
nematóides dos gêneros Meloidogyne spp. e Pratylenchus spp, 
estar com a autorização de entrada das mudas no Estado de São 
Paulo, emitida e aprovada pela CDA e devem estar identificadas 
por placas ou etiquetas, o nome da cultivar copa, nome da 
cultivar porta-enxerto.

Art. 34. A autorização de entrada será emitida somente para 
mudas de seringueira produzidas e mantidas armazenadas nos 
termos desta Resolução.

Art. 35. A muda oriunda de outra UF em trânsito pelo Estado 
de São Paulo deve estar lacrada.

propagação vegetativa de seringueira devem ser coletadas 
exclusivamente de campos cadastrados junto a CDA.

Seção IV - Das exigências para o viveiro de mudas e depó-
sito de mudas de seringueira

Art. 8° - As instalações do viveiro de mudas de seringueira 
devem atender os seguintes requisitos:

I - área de produção de mudas mantida a uma distância 
mínima de 50 metros do seringal ou de planta de seringueira, 
bem como, de outras culturas hospedeiras de pragas comuns 
à seringueira;

II - perímetro externo da área de produção e do depósito 
de mudas, deve conter faixa mínima de 5,0 metros com grama 
roçada ou livre de vegetação;

III - local acessível para realização de vistoria e fiscalização;
IV - ausência de entrada de águas invasoras no ambiente 

de produção;
V - presença de dispositivo físico para restrição à entrada de 

pessoas não autorizadas e de animais no ambiente de produção;
VI - atendimento às exigências fitossanitárias das demais 

legislações vigentes;
VII – a produção de mudas e porta-enxertos deverá ocorrer 

sem o contato direto com o solo;
§ 1º Quando a produção ocorrer em contato direto com 

o solo, a área deverá ser isenta dos nematóides dos gêneros 
Meloidogyne spp. e Pratylenchus spp.

§ 2º - Deverá ser realizado análise laboratorial do solo na 
área de produção, quando da produção em contato direto com 
o solo, comprovando que o local está isento de nematóides.

§ 3° - O produtor deverá informar a CDA, no momento do 
cadastro do plano de produção, o resultado da análise laborato-
rial do solo e que a produção será em contato direto com o solo.

§ 4º - A CDA deverá acompanhar a amostragem do solo 
no local de produção, devendo a coleta ocorrer de forma estra-
tificada e sistemática, de 20 a 30 pontos de coleta por hectare, 
em ziguezague, na profundidade de 20 centímetros, formando 1 
amostra composta.

§ 5º - Havendo resultado positivo para a análise, ficará o 
produtor proibido de produzir mudas e porta-enxertos na área, 
em contato direto com o solo.

VIII - as mudas e porta-enxertos devem estar identificadas 
por lotes sequenciais com letras e/ou números, permanente-
mente; e

IX – área de produção exclusiva para produção de muda de 
seringueira, livre de plantas invasoras e detritos vegetais.

Art. 9°. As instalações dos depósitos de mudas de seringuei-
ra devem estar dispostas de modo que possibilite a manutenção 
do lote de mudas, sem o contato direto com o solo.

Seção V - Das exigências fitossanitárias para produção de 
mudas de seringueira

Art. 10. A produção de mudas de seringueira deverá atender 
às seguintes exigências fitossanitárias:

I - o lote de mudas deve estar permanentemente identifica-
do por placas ou etiquetas, com no mínimo, o nome da cultivar 
copa, nome da cultivar porta-enxerto, número de mudas, data da 
semeadura ou transplantio e data da enxertia;

II - lotes diferentes deverão estar separados, no mínimo, 
com 20 centímetros de distância de outro lote;

III - o substrato usado para o enchimento da embalagem 
para a produção de muda ser isento de nematóides dos gêneros 
Meloidogyne spp. e Pratylenchus spp.;

IV - o substrato deve estar livre de planta daninha;
V - o material de propagação vegetativa (haste) para a 

formação de muda de seringueira ou utilizada no processo de 
re-enxertia deve ser originada de planta básica, jardim clonal 
de planta básica, planta matriz, jardim clonal de planta matriz, 
planta fornecedora de material de propagação sem origem 
genética comprovada ou campo de plantas fornecedoras de 
material de propagação sem origem genética comprovada 
devidamente cadastrada na CDA ou quando oriunda de outra 
Unidade Federativa - UF, estar devidamente cadastrada junto 
ao MAPA e estar com a autorização de entrada do material 
de propagação vegetativa no Estado de São Paulo, emitida e 
aprovada pela CDA;

VI - a semente utilizada para produção de porta-enxerto 
para muda de seringueira deve ser exclusivamente originada de 
área de produção de sementes devidamente cadastrada na CDA 
ou quando oriunda de outra UF, estar devidamente cadastrada 
junto ao MAPA e estar com a autorização de entrada das semen-
tes no Estado de São Paulo, emitida e aprovada pela CDA; e

VII - o porta-enxerto, quando oriundo de outra UF, deve ser 
produzido de acordo com a presente norma, estar devidamente 
cadastrado junto ao MAPA, possuir laudo laboratorial negativo 
para os nematóides dos gêneros Meloidogyne spp. e Praty-
lenchus spp. e estar com a autorização de entrada dos porta-
-enxertos no Estado de São Paulo, emitida e aprovada pela CDA.

Seção VI - Das exigências fitossanitárias para o armazena-
mento de mudas de seringueira

Art. 11. Ao armazenamento, o depósito deverá atender às 
seguintes exigências fitossanitárias:

I - as mudas devem estar permanentemente identificadas 
por placas ou etiquetas, com no mínimo, o nome da cultivar 
copa, nome da cultivar porta-enxerto e número do CFM;

II - quando oriundo de outra UF, as mudas devem estar 
permanentemente identificadas por placas ou etiquetas, com no 
mínimo, o nome da cultivar copa, nome da cultivar porta-enxerto 
e número da autorização de entrada emitida e aprovada pela 
CDA; e

III - as mudas devem estar livres de plantas daninhas.
Seção VII - Do Responsável Técnico - RT
Art.12. Compete ao RT:
I - manter atualizado os documentos referentes ao cadastro 

do detentor;
II - supervisionar o cumprimento das normas dispostas 

nesta resolução;
III - planejar, inspecionar e coordenar a produção de semen-

tes, material de propagação vegetativa ou mudas;
IV - orientar o detentor a seguir as recomendações téc-

nicas contidas em receitas agronômicas, normas técnicas e 
demais recomendações que visem a aplicação de boas práticas 
agrícolas;

V - planejar e exercer supervisão no trabalho dos profis-
sionais envolvidos com a aquisição, venda, armazenamento, 
expedição de mudas e insumos para sua produção;

VI - estar sempre atualizado e conhecer as leis e normas que 
regem a atividade; e

VII - comunicar à CDA, por escrito, no prazo máximo de 30 
dias, o seu desligamento da atividade, com encaminhamento 
da respectiva solicitação de baixa de responsabilidade técnica.

Art. 13. É vedado ao RT exercer atividade como responsável 
pelo cadastro, produção, manutenção e sanidade de sementes, 
mudas e do material de propagação de seringueira quando for 
funcionário ou conveniado de instituição pública federal, estadu-
al ou municipal, exceto quando a unidade de produção pertencer 
à própria instituição ao qual está vinculado.

Art. 14. O RT poderá ser convocado pela CDA com a 
finalidade de atualização técnica e aprimoramento dos proce-
dimentos.

Art. 15. O RT poderá sofrer sanções se constatado forneci-
mento de informação falsa ou por descumprimento da legislação 
vigente.

Art. 16. A responsabilidade técnica pela sanidade de 
sementes, mudas e material de propagação de seringueira será 
reprovada se ocorrer impedimento legal para o exercício da 
profissão do RT cadastrado.

Seção VIII - Do acompanhamento fitossanitário da produ-
ção de sementes e de materiais de propagação vegetativa de 
seringueira

Art. 17. O detentor de material de propagação e/ou o RT 
deverão encaminhar à unidade regional da CDA o relatório de 

prazo para interposição de recurso, nos termos do artigo 19 
da Portaria CAT 95/06.

 Núcleo de Serviços Especializados - I - IPVA
 Despachos do Chefe, de 6-7-2021
O contribuinte, abaixo identificado, fica notificado da deci-

são do Chefe do Núcleo de Serviços Especializados I - IPVA da 
Delegacia Regional Tributária de Jundiaí, que indeferiu o pedido 
de isenção de IPVA formulado com base no artigo 13, da Lei 
13.296/08 e artigo 5º da Portaria CAT 27/2015.

Dentro do prazo de 30 dias, contados a partir do quinto 
dia útil posterior ao desta publicação, o requerente poderá 
apresentar recurso, com efeito suspensivo, dirigido ao Delegado 
Regional Tributário de Jundiaí, conforme artigo 9º, § 6º da 
Portaria CAT 27/15.

O interessado poderá consultar o teor do despacho de 
indeferimento através do sistema SIVEI.

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 Subcoordenador de Fiscalização, Arre-
cadação, Cobrança, Inteligência de Dados e Atendimento, no 
prazo de 30 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 530.060.210.113 
foi enquadrada como Nula, serão considerados Inidôneos 
a partir de 07-03-2012, nos termos do §1º do artigo 18 da 
Portaria CAT 95/2006. Notifica-se, ainda, que o processo 
estará à disposição do interessado, mediante agendamento 
pelo site http://senhafacil.com.br/agendamento, durante o 

NOME CNPJ/CPF N° PROCESSO SIVEI PLACA

Solange Prado Fernandes de Souza 051.270.778-25 160032-20210305-170516266-43 GGJ5H41
Ingrid Komorizono de Oliveira 350.592.088-69 160032-20210310-092617402-41 EZX7E38
Raissa Mazzolini Moura Franco 535.514.688-00 160032-20210311-093425807-21 FZN6B45
Márcia Marques Dionizio Machado 300.432.888-71 160032-20210312-120621341-27 FCH6H63

 Despacho do Chefe, de 6-7-2021
O contribuinte, abaixo identificado, fica notificado da 

decisão do Chefe do Núcleo de Serviços Especializados da Dele-
gacia Regional Tributária de Jundiaí, que indeferiu o pedido de 
restituição de IPVA formulado com base no artigo 14 da Portaria 
CAT 27/2015.

Dentro do prazo de 30 dias, contados a partir do quinto dia 
útil posterior ao desta publicação, o requerente poderá apresen-
tar recurso, dirigido ao Delegado Regional Tributário de Jundiaí, 
conforme artigo 15, § 4º da Portaria CAT 27/15.

O ato decisório poderá ser consultado eletronicamente 
mediante o acesso descrito no documento recebido no ato do 
protocolo.
NOME CNPJ/CPF N° PROCESSO PLACA
André Ricardo de Lima 323.955.428-30 160032-20210319-111355745-17 DJE8419

 Agricultura e 
Abastecimento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAA-46, de 03-07-2021

Estabelece as exigências fitossanitárias para o 
cadastro, a produção, o comércio e o transporte 
de materiais de propagação de seringueira (Hevea 
spp.) no Estado de São Paulo

O Secretário Da Agricultura E Abastecimento, com funda-
mento, no artigo 12, alínea b, da Lei 10.177 de 30-12-1998, e

Considerando a Lei Estadual 10.478, de 22-12-1999, que 
dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal 
no âmbito do Estado;

Considerando o Decreto Estadual 45.211, de 19-09-2000, 
que regulamenta a Lei 10.478, de 22-12-1999, que dispõe sobre 
a adoção de medidas de defesa sanitária vegetal no âmbito do 
Estado e dá providências correlatas;

Considerando o Decreto Estadual 47.931, de 07-07-2003, 
que define como população vegetal de peculiar interesse do 
Estado as estruturas vegetais provenientes de reprodução 
sexuada ou assexuada, que tenham como finalidade a multipli-
cação dos vegetais dos grupos que especifica e dá providências 
correlatas;

Considerando o Decreto Estadual 54.691, de 19-08-2009 
que define como população vegetal de peculiar interesse do 
Estado a cultura vegetal que especifica e dá providências 
correlatas e;

Considerando a IN MAPA 26, de 04-06-2018, que esta-
belece as normas de produção e comercialização de material 
de propagação de seringueira (Hevea spp.) e seus padrões de 
identidade e de qualidade, com validade em todo o território 
nacional,

Resolve:
Art. 1º - Estabelecer as exigências fitossanitárias do cadas-

tro, da produção, do comércio e do transporte de materiais de 
propagação de seringueira (Hevea spp.) no Estado de São Paulo.

Seção I – Dos conceitos
Art. 2º - Para efeito desta resolução, entende-se por:
1) Área de Produção de Sementes: área natural de coleta, 

quando se tratar de seringais nativos, ou área alterada de 
coleta, quando se tratar de seringais plantados, destinada ao 
fornecimento de sementes para a produção de porta-enxertos.

2) Área de Produção de Material de Propagação Vegetativa: 
área onde são mantidas plantas básicas, o jardim clonal de 
planta básica, plantas matrizes, o jardim clonal de planta matriz, 
a planta fornecedora de material de propagação sem origem 
genética comprovada ou o campo de plantas fornecedoras de 
material de propagação sem origem genética comprovada des-
tinadas ao fornecimento de material para produção de mudas de 
seringueira ou à re-enxertia de plantas.

3) Cadastro: ato administrativo, próprio do setor público, 
que comprova a regularidade da pessoa jurídica junto a Coor-
denadoria de Defesa Agropecuária – CDA e autoriza a produção 
e comercialização de mudas de seringueiras no Estado de São 
Paulo.

4) Certificado Fitossanitário de Mudas - CFM: documento 
emitido pela CDA, que comprova que as mudas constantes do 
mesmo foram produzidas atendendo todas as exigências estabe-
lecidas nesta norma e que tiveram sua sanidade comprovada por 
meio de vistoria, fiscalização e exames laboratoriais.

5) Depósito de muda de seringueira: área demarcada, 
cadastrada na CDA, identificada por um ponto georreferenciado 
e tecnicamente adequada conforme normas de Defesa Sanitária 
Vegetal, na qual são mantidas mudas de seringueira para a 
comercialização.

6) Descarte: destruição de material de propagação de serin-
gueira impróprio para comercialização ou plantio.

7) Detentor: toda pessoa física ou jurídica que esteja cole-
tando, produzindo, armazenando, transportando, comercializan-
do, plantando ou tenha plantado, permutando ou consignando 
mudas ou materiais de propagação de planta de seringueira 
conforme normas de Defesa Sanitária Vegetal.

8) Fiscalização: ato realizado por agente fiscalizador da 
CDA.

9) Haste: segmento ou pedaço de ramo que possui borbu-
lhas destinadas à enxertia.

10) Jardim clonal: conjunto de plantas de espécies e 
cultivares definidos, destinado ao fornecimento de material de 
propagação vegetativa.

11) Lote: quantidade definida de sementes, hastes ou 
mudas, identificada por letra, número ou combinação dos dois, 
da qual cada porção é, dentro de tolerâncias permitidas, homo-
gênea e uniforme para as informações contidas na identificação.

12) Muda de seringueira: estrutura vegetal, enxertada com 
material do mesmo gênero, ou não enxertada, no caso de porta-
-enxerto, com a finalidade específica de transplante ou plantio.

13) Porta-enxerto de seringueira: planta originada de 
semente ou tecido meristemático, destinada à produção de 
mudas.

14) Re-enxertia: segunda enxertia no mesmo porta-enxerto, 
quando da inviabilidade do primeiro enxerto.

15) Registro nacional de sementes e mudas - Renasem: 
cadastro de pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades 
de produção, beneficiamento, reembalagem, armazenamento, 
análise, comércio, importação ou exportação de semente ou 
muda, expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA.

16) Responsável Técnico – RT: profissional engenheiro 
agrônomo ou engenheiro florestal, registrado no respectivo 
Conselho Regional Profissional, responsável pela produção, pela 
manutenção e pela sanidade das mudas, das sementes e dos 
materiais de propagação vegetativa.

17) Substrato: produto utilizado como suporte para o cres-
cimento das plantas.

18) Vistoria: exame visual relacionado à fitossanidade, reali-
zado pelo RT responsável pelo processo de produção e manuten-
ção de mudas, sementes e materiais de propagação vegetativa.

19) Viveiro: área demarcada, cadastrada na CDA, identifi-
cada por um ponto georreferenciado e tecnicamente adequada 
conforme normas de Defesa Sanitária Vegetal, na qual são 
mantidas as mudas até sua destinação final.

Seção II - Do cadastramento
Art. 3º - A área de produção de sementes de seringueira 

deverá ser cadastrada na CDA.
§ 1º - Para o cadastramento da área de produção de semen-

tes de seringueira são exigidos:
I - requerimento de cadastro junto à CDA, emitido pelo 

detentor;
II - termo de responsabilidade técnica, emitido pelo RT;
III - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida no 

Conselho Regional Profissional, pelo RT;
IV - croqui de localização e roteiro de acesso da proprie-

dade;
V - croqui de disposição da área de produção de sementes 

na propriedade, com georreferenciamento, latitude e longitude, 
no datum SIRGAS 2000 expresso em Graus, Minutos e Segundos 
(GGºMM’SS”); e

VI - comprovante de inscrição no Renasem, como produtor 
de sementes, e/ou comprovante de inscrição equivalente no 
MAPA.

§ 2º - O cadastro da área de produção de sementes fica 
condicionado à validade do Renasem.

§ 3º - Para renovação do cadastro o detentor encaminhará 
à CDA os documentos exigidos no artigo 3º, § 1º, incisos I e VI.

§ 4º - Sempre que houver alteração das informações do 
cadastro, o interessado deverá submeter a CDA todos os docu-
mentos dispostos no artigo 3°, § 1º.

Art. 4º - A área de produção de material de propagação 
vegetativa de seringueira deve ser cadastrada na CDA.

§ 1º - Para o cadastramento são exigidos:
I - requerimento de cadastro junto à CDA, emitido pelo 

detentor;
II - termo de responsabilidade técnica emitido pelo RT;
III - ART, emitida no Conselho Regional Profissional, pelo RT;
IV - croqui de localização e roteiro de acesso da proprie-

dade;
V - croqui de disposição da área de produção de material 

de propagação vegetativa na propriedade, com georreferencia-
mento, latitude e longitude, no datum SIRGAS 2000 expresso em 
Graus, Minutos e Segundos (GGºMM’SS”);

VI - comprovante de inscrição no Renasem, e/ou compro-
vante de inscrição equivalente no MAPA;

VII - comprovação da identidade e da origem do material 
de propagação; e

VIII - autorização do obtentor ou introdutor do cultivar/
clone para produção, quando se tratar de Planta Básica ou 
Jardim Clonal de Planta Básica.

§ 2º - O cadastro da área de produção de material de propa-
gação de seringueira fica condicionado à validade do Renasem.

§ 3º - Para renovação do cadastro o detentor encaminhará 
à CDA os documentos exigidos no artigo 4º, § 1º, incisos I e VI.

§ 4º - Sempre que houver alteração das informações do 
cadastro, o interessado deverá submeter a CDA todos os docu-
mentos dispostos no artigo 4°, § 1º.

Art. 5° - Todo viveiro para produção de muda de seringueira 
será cadastrado junto à CDA.

§ 1° - Para o cadastramento são exigidos:
I - requerimento de cadastro junto à CDA, emitido pelo 

detentor;
II - termo de responsabilidade técnica, emitido pelo RT;
III - ART, emitida no Conselho Regional Profissional, pelo RT;
IV - laudo da infraestrutura do viveiro, emitido pelo RT;
V - comprovante de inscrição do produtor de muda ou do 

comerciante de muda, no Renasem;
VI - croqui com o acesso à propriedade; e
VII - croqui com a disposição das mudas no viveiro.
§ 2º - O cadastro do viveiro de produção de seringueira fica 

condicionado à validade do Renasem.
§ 3º - Para renovação do cadastro o detentor encaminhará 

à CDA os documentos exigidos no artigo 5º, § 1º, incisos I e V.
§ 4º - Sempre que houver alteração das informações do 

cadastro, o interessado deverá submeter a CDA todos os docu-
mentos dispostos no artigo 5°, § 1º.

Art. 6° - Todo depósito de muda de seringueira será cadas-
trado junto à CDA.

§ 1° - Para o cadastramento são exigidos:
I - requerimento de cadastramento junto à CDA, emitido 

pelo detentor;
II - termo de responsabilidade técnica, emitido pelo RT;
III - ART, emitida no Conselho Regional Profissional, pelo RT;
IV - laudo da infraestrutura do depósito, emitido pelo RT;
V - comprovante de inscrição do comerciante de muda, no 

Renasem; e
VI - croqui com o acesso ao estabelecimento.
§ 2º - O cadastro do depósito de mudas de seringueira fica 

condicionado à validade do Renasem.
§ 3º - Para renovação do cadastro o detentor encaminhará 

à CDA os documentos exigidos no artigo 6º, § 1º, incisos I e V.
§ 4º - Sempre que houver alteração das informações do 

cadastro, o interessado deverá submeter a CDA todos os docu-
mentos dispostos no artigo 6°, § 1º.

Seção III - Das exigências para a área de produção de 
sementes de seringueira e de material de propagação vegetativa 
de seringueira

Art. 7° - As sementes de seringueira para fins de formação 
de porta enxertos de mudas de seringueira e o material de 
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ção, conforme a Resolução, de 1º-7-2021, publicada no D.O. de 
6-7-2021, resolve:

Artigo 1º - Autorizar, com fundamento na Deliberação 
CEE-171/2019, o funcionamento do Curso Licenciatura em 
Filosofia, das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, 
com 50 vagas anuais, obedecendo-se ao regime de matrícula 
semestral.

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

Portaria CEE-GP-269, de 6-7-2021
A Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos 

termos do Decreto 9.887/1977 e considerando o contido no 
Parecer CEE-137/2021, homologado pelo Secretário da Educa-
ção, conforme a Resolução, de 1º-7-2021, publicada no D.O. de 
6-7-2021, resolve:

Artigo 1º - Autorizar, com fundamento na Deliberação CEE-
171/2019, o funcionamento do Curso de Bacharelado em Direito, 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui, com 100 vagas 
anuais, divididas em dois períodos (50 no período diurno e 50 
no período noturno), com validade até o devido Reconhecimento 
do referido Curso.

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

 COORDENADORIA PEDAGÓGICA
 Portaria do Coordenador, de 6-7-2021
Convocando os profissionais, abaixo relacionados, para 

participar colaborativamente da elaboração de materiais didá-
ticos do estudante e do professor - Matemática, nos termos do 
artigo 16 da Resolução SE-62, de 11-12-2017.

Público Alvo: Professores Coordenadores dos Núcleos Peda-
gógicos das Diretorias de Ensino:

DE Adamantina - Analaura Pellison de Campos Ferrari - RG 
26.294.872-2

DE Norte1 - Noemia Naomi Senzaki - RG 19.142.891-7
DE Birigui - Tatiele DalbonMarchi - RG 46.245.312-1
DE Araraquara - Marcelo Augusto Pedro de Oliveira - RG 

41.047.857-X
Dia: 7-7-2021.
Horário: Das 9 às 18 horas.
Local: Virtual.
Endereço: Teams.
Não há pagamento de diária e transporte.
(Capacitação 41/2021)

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 6-7-2021
Convocando, nos termos da Resolução SE-62, de 11-12-

2017, os Professores Coordenadores do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais para a Orientação Técnica “12º Encontro de For-
mação para Professores Coordenadores do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais”.

Data: 8-7-2021.
Horário: Das 13h às 17h
Local: Plataforma Microsoft Teams (link a ser disponibiliza-

do por e-mail).

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 1

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 6-7-2021

Dispõe sobre autorização de estágio supervisiona-
do remoto aos alunos das instituições de Ensino 
Superior

A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 
Região Leste 1, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica autorizada, em conformidade com a Lei 
11.788/2008, de 25-9-2008, com o Decreto 64.879, de 20-3-
2020, e nos termos do Parecer CEE-109/2020, Deliberação 
CEE-195/2021 e Parecer CEE-69/2021, a realização de estágio 
supervisionado remoto à aluna Emilia de Oliveira Teixeira, RG 
28.544.061-5, do Centro Universitário Internacional Uninter, na 
E.E. Marinha do Brasil, por meio de atividades de ensino não 
presenciais.

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Leste 1, responsá-
vel pela supervisão da unidade escolar, zelará pelo fiel cumpri-
mento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.

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

Retificação do D.O. de 6-7-2021
Na Portaria do Dirigente Regional de Ensino (DRE-60) de 

2-7-2021, Seção I - Pág. 31, onde se lê: à vista do Processo 
SEDUC-PRC-2021/29841, designa os Supervisores de Ensino: 
Sandra Regina Lazzarin RG 14.919.622 Maria Cecília Gomes 
Lucatelli RG 23.164.209-X/SP, Ana Lúcia Nunes Urtado Silva 
e RG 21.320.836-2. Para, sob a presidência do primeiro, com-
porem Comissão que procederá a análise da documentação, 
vistoria dos equipamentos e instalações físicas, emitindo 
parecer conclusivo sobre o pedido de Autorização de Adequa-
ção de Ambientes e Funcionamento do Período Integral do 
Colégio Cristão da Penha; leia-se: à vista do Processo SEDUC-
-PRC-2021/29841, designa os Supervisores de Ensino: Sandra 
Regina Lazzarin RG 14.919.622 Maria Cecília Gomes Lucatelli 
RG. 23.164.209-X/SP, Ana Lúcia Nunes Urtado Silva e RG 
21.320.836-2. Para, sob a presidência do primeiro, comporem 
Comissão que procederá a análise da documentação, vistoria 
dos equipamentos e instalações físicas, emitindo parecer 
conclusivo sobre o pedido de Autorização de Extensão do 
Colégio Cristão da Penha.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 2

 Ordem de Execução de Serviços
OES-31/2021
Processo: 2021/27483
Modalidade: Dispensa de Licitação 31/2021
Contratante: Diretoria de Ensino - Região Leste 2
Contratada;- Recicla Mais Brasil
Objeto: Prestação de serviço manutenção em equipamento 

de locomoção de pessoas - elevador na unidade escolar Cronista 
Rubem Braga, jurisdicionada pela Diretoria de Ensino - Região 
Leste 2.

Empenho - 2021NE000398
Prazo de Vigência: 02-07-2021 a 01-08-2021
Valor do Contrato: R$ 4.000,00
Programa de Trabalho: 12368081561740000 - Fonte de 

Recurso: 001002007 ND: 33903980 - PTRES: 080196 - UGO: 
080010.3

 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO
 E.E. PROF. ARLINDO PINTO DA SILVA
Portaria do Diretor, de 6-7-2021
Tornando Nulo, por inautenticidade, nos termos do artigo 

5º da Portaria Citem, de 25-09-2020, o Histórico Escolar - Ensino 
Médio - Certificado de Conclusão do 3º Ano do 2º Grau, no ano 
letivo de 2000, em nome de Anderson Rocha Nascimento, RG 
36.419.368-2, pretensamente expedido em 19-01-2012 pela E.E. 
Prof. Arlindo Pinto da Silva.

Tornando Nulo, por inautenticidade, nos termos do artigo 
5º da Portaria CGEB, de 24-10-2012, publicada no D.O. de 25-10-
2012, o Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio, no leti-
vo de 2011, em nome de Demetrio Urbieta Neto, RG 000912561, 
pretensamente expedido pela E.E. Fernandes Soares.

Tendo em vista a solicitação de fl. 349, apresentada pela 
advogada da interessada em questão, Gisele de Jesus Carneiro, 
RG 15.141.159, e considerando que a requerente é Procuradora 
constituída através do mandato encartado nos autos supracita-
do, Autorizo vista dos autos para extração de cópias e se for o 
caso a retirada dos mesmos das dependências desta Secretaria 
da Educação, pelo prazo de 3 dias corridos, obedecidas às 
cautelas de praxe.

(Intime-se Drª Luciana Rossato Ricci - OAB/SP 243.727).
Processo: 910308/2020 (2 volumes).
Interessado: Vinicíus Vasconcelos de Oliveira.
Assunto: Solicitação de Vistas.
Tendo em vista a solicitação de fl. 316, apresentada pela 

advogada do interessado em questão, Vinícius Vasconcelos de 
Oliveira, RG 43.786.078, e considerando que a requerente é 
Procuradora constituída através do mandato encartado nos 
autos supracitado, Autorizo vista dos autos para extração de 
cópias e se for o caso a retirada dos mesmos das dependências 
desta Secretaria da Educação, pelo prazo de 3 dias corridos, 
obedecidas às cautelas de praxe.

(Intime-se Dr. Marcos Vinícius Thomaz Seixas - OAB/SP 
228.902).

Processo: 1189674/2020 (2 volumes).
Interessado: Ramon Martins Lopes.
Assunto: Solicitação de Vistas.
Tendo em vista a solicitação de fl. 119, apresentada pelo 

interessado Ramon Martins Lopes, Autorizo vista dos autos nas 
dependências do Núcleo de Expedição e Protocolo desta Secre-
taria da Educação, obedecidas às cautelas de praxe.

Processo: 1199323/2018 (2 volumes).
Interessada: Simone Cristina Pinheiro.
Assunto: Solicitação de Vistas.
Tendo em vista a solicitação de fl. 392, apresentada pela 

advogada da interessada em questão, Simone Cristina Pinheiro, 
RG 16.320.552, e considerando que a requerente é Procuradora 
constituída através do mandato encartado nos autos supracita-
do, Autorizo vista dos autos para extração de cópias e se for o 
caso a retirada dos mesmos das dependências desta Secretaria 
da Educação, pelo prazo de 3 dias corridos, obedecidas às 
cautelas de praxe.

(Intime-se Drª Luciana Rossato Ricci - OAB/SP 243.727).
Processo: 1437687/2020 (3 volumes).
Interessada: Marisa Batista Ribeiro.
Assunto: Solicitação de Vistas.
Tendo em vista a solicitação de fl. 163, apresentada pela 

advogada da interessada em questão, Marisa Batista Ribeiro, 
RG 18.614.217, e considerando que a requerente é Procuradora 
constituída através do mandato encartado nos autos supracita-
do, Autorizo vista dos autos para extração de cópias e se for o 
caso a retirada dos mesmos das dependências desta Secretaria 
da Educação, pelo prazo de 3 dias corridos, obedecidas às 
cautelas de praxe.

(Intime-se Drª Luciana Rossato Ricci - OAB/SP 243.727).
Processo: 1802659/2020 (2 volumes).
Interessado: José Raimundo Gaspari.
Assunto: Solicitação de Vistas.
Tendo em vista a solicitação de fl. 273, apresentada pela 

advogada do interessado em questão, José Raimundo Gaspari, 
RG 15.421.658, e considerando que a requerente é Procuradora 
constituída através do mandato encartado nos autos supracita-
do, Autorizo vista dos autos para extração de cópias e se for o 
caso a retirada dos mesmos das dependências desta Secretaria 
da Educação, pelo prazo de 3 dias corridos, obedecidas as 
cautelas de praxe.

(Intime-se Drª Luciana Rossato Ricci - OAB/SP 243.727).

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Quinto Termo de Aditamento de Contrato
Processo:  PRC-2020/07011.
Contrato: 4/DA/2017.
Quinto Termo de Aditamento ao Contrato DA-4/DA/2017, 

celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria da Educação, pelo Departamento de Administração 
e a Empresa Real & Oliveira Serviços Estratégicos Ltda. - EPP, 
objetivando a prestação de Serviços contínuos de Copa para 
Atendimento ao Gabinete, Chefia de Gabinete e Coordenadores.

Pelo presente instrumento, de um lado, como Contra-
tante o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
da Educação, pelo Departamento de Administração, CNPJ/MF 
46.384.111/0178-91, com sede à Praça da República, 53, bairro 
República, São Paulo, SP, CEP 01045-903, neste ato representada 
na forma da lei por Mara Silvia Ruzza, RG 13.690.441-5 e CPF 
169.836.438-52, com base no artigo 100 do Decreto 64.187, de 
17-4-2019, e, de outro lado, a empresa Real & Oliveira Serviços 
Estratégicos Ltda. - EPP, CNPJ/MF 04.732.242/0001-20, com 
sede à Rua Vereador José Vieira, 421 - Jardim Reginalice, neste 
ato representada por Gerson Real de Oliveira, RG 30.819.056-
7 e CPF 267.604.838-47, Sócio, ajustam entre si, de comum 
acordo, o presente Quinto Termo de Aditamento Contratual ao 
Contrato DA-4/DA/2017, firmado em 1º-7-2017, decorrente do 
Pregão Eletrônico 5/2017 (Processo 0658/0000/2017 - PRC-
2020/07011), o que ora fazem nos termos a seguir expostos:

Cláusula Primeira - Da Prorrogação
O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 15 

meses, de 6-7-2021 a 4-10-2022.
Cláusula Segunda - Do Valor e Recursos Orçamentários
O valor total estimado do presente contrato passa a ser 

de R$ 172.855,80 sendo o montante de R$ 67.605,72 para o 
exercício de 2021 e o montante de R$ 105.250,08 para 2022, 
onerando o orçamento em sua Classificação Orçamentária 
12.122.0815.6178.0000.

Cláusula Terceira - Da Ratificação
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 

contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes 

o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, que 
também o assinam para todos os fins e efeitos de direito.

 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
 Portaria CEE-GP-266, de 6-7-2021
A Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos 

termos do Decreto 9.887/1977 e considerando o contido no 
Parecer CEE-134/2021, homologado pelo Secretário da Educa-
ção, conforme a Resolução, de 1º-7-2021, publicada no D.O. de 
6-7-2021, resolve:

Artigo 1º - Autorizar, com fundamento na Deliberação 
CEE-142/2016, vigente à época da submissão do pedido, o 
funcionamento do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, 
do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, com 200 
vagas anuais, com validade até o devido reconhecimento do 
referido Curso.

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

Portaria CEE-GP-267, de 6-7-2021
A Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos 

termos do Decreto 9.887/1977 e considerando o contido no 
Parecer CEE-135/2021, homologado pelo Secretário da Educa-
ção, conforme a Resolução, de 1º-7-2021, publicada no D.O. de 
6-7-2021, resolve:

Artigo 1º - Autorizar, com fundamento na Deliberação CEE-
171/2019, o funcionamento do Curso Licenciatura em Geografia, 
das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, com 50 vagas 
anuais, obedecendo-se ao regime de matrícula semestral.

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

Portaria CEE-GP-268, de 6-7-2021
A Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos 

termos do Decreto 9.887/1977 e considerando o contido no 
Parecer CEE-136/2021, homologado pelo Secretário da Educa-

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 18-06-2021 a 18-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.
Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/05895
Contratante: Cittolin Comércio De Cereais Ltda
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 18-06-2021 a 18-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.
Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/05929
Contratante: Roberto Eduardo Nascimento Da Cunha
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 29-06-2021 a 29-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.
Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/06069
Contratante: Sementes Aliança Csr Ltda
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 17-06-2021 a 17-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.

 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 Comunicado
Comunicamos que fica sem efeito a publicação de 03-07-

2021.
Dispensa de Licitação: 05/2021
Processo: SAA-PRC-2021/05390
Objeto: Aquisição de Cartucho Toner para Impressoras
Contratante: Instituto Agronômico de Campinas
Contratada: E Arantes Papelaria e Informática Eireli. - ME
CNPJ: 25.362.296/0001-11
Valor Total: R$ 1.996,00
Data da Nota de Fornecimento: 06-07-2021 CONVÊNIO: 

EMBRAPA - 21163.000233/2020-71
SINCOV: 903.460/2020.
Prazo de Entrega: 15 dias corridos
Dispensa de Licitação: 06/2021
Processo: SAA-PRC-2021/05559
Objeto: Contratação de serviço de manutenção
Contratante: Instituto Agronômico de Campinas
Contratada: RSL MANUTENÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. ME
CNPJ 05.278.453/0001-06.
Valor Total: R$ 16.900,00
Data da Nota de Fornecimento: 06-07-2021
CONVÊNIO: EMBRAPA - 21163.000233/2020-71
SINCOV: 903.460/2020.
Prazo de Execução: 30 dias úteis

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 2-7-2021
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de São Roque.
Assunto: Contratação de Serviços de Transporte Fretado de 

Alunos através de dispensa de licitação, nos termos do art. 24, 
IV, da Lei 8.666/1993, para o município de Ibiúna.

Nº de Referência: Seduc-Prc-2021/28393.
À vista dos elementos que instruem o presente pro-

cesso, em especial o Despacho Cenot-549/2021 (Seduc-Des-
-2021/187858-A); do Parecer Referencial CJ/SE-08/2021, que 
adoto como razão de decidir, Ratifico, nos termos do contido 
no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, o ato 
praticado pela Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de 
Ensino - Região de São Roque (Seduc-Des-2021/188267-A), 
que declarou dispensada a licitação, com fundamento no artigo 
24, inciso IV do mesmo diploma legal, visando à contratação 
da empresa Expresso Jaguar Locadora de Veículos Ltda., CNPJ 
13.434.408/0001-13, no valor total de R$ 2.818.547,79, para o 
período de 180 dias consecutivos e ininterruptos contados a par-
tir da assinatura do termo de contrato, com condição resolutiva, 
obedecidas às demais formalidades legais.

 CHEFIA DE GABINETE

 Despachos da Chefe de Gabinete, de 6-7-2021
Processo: 1183296/2020 (2 volumes).
Interessada: Gisele de Jesus Carneiro.
Assunto: Solicitação de Vistas.

Art. 36. A emissão da autorização de entrada está condicio-
nada às informações prestadas pelo Órgão Estadual de Defesa 
Sanitária Vegetal de origem para verificar o atendimento desta 
resolução.

Seção XIV - Da fiscalização fitossanitária pela CDA
Art. 37. O viveiro e o depósito de mudas de seringueira 

serão fiscalizados semestralmente pela CDA.
Art. 38. O viveiro de produção de muda e o depósito de 

muda de seringueira, que desatender às exigências dispostas 
nesta resolução, poderá ser interditado e suas atividades comer-
ciais suspensas até a regularização do problema identificado.

Art. 39. A CDA poderá fiscalizar, a qualquer momento, as 
áreas de produção de sementes e as áreas de produção de 
material de propagação vegetativa.

Seção XV - Das disposições finais
Art. 40. A CDA dará publicidade à relação dos detentores de 

material de propagação de seringueira cadastrados de acordo 
com a presente norma.

Art. 41. A CDA definirá os modelos de documentos e a siste-
mática de recebimento que serão utilizados para o cumprimento 
desta norma.

Art. 42. Casos não previstos nesta norma serão deliberados 
pela CDA mediante solicitação por escrito e parecer da unidade 
regional da CDA.

Art. 43. O não cumprimento desta resolução implicará 
ao infrator as penalidades previstas no Decreto Estadual 
45.211/2000, que regulamenta a Lei 10.478/1999.

Art. 44. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se disposição em contrário, especialmente, a 
Resolução SAA 23, de 26-06-2015, a Resolução SAA 18, de 3 
de abril de 2018 e a Resolução SAA 9, de 01-02-2021. (SAAPRC 
2021/01786)

 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 INSTITUTO AGRONÔMICO

 Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/03567
Contratante: Cooperativa Agropecuária Tradição
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 17-06-2021 a 17-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.
Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/03595
Contratante: Cooperativa Agricola Mista São Cristovão Ltda
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 18-06-2021 a 18-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.
Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/03596
Contratante: Siviero Alimentos E Sementes Ltda
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 17-06-2021 a 17-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.
Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/03599
Contratante: Leomar Luis Tombini
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

Valor: 5% sobre o faturamento bruto, auferido com a(s) 
venda(s) dos material(is) oriundos das cultivares, objeto deste 
contrato. Pago ao executor em forma de materiais, bens e 
serviços

Programa 1301 - Tecnologias Sustentáveis Para O Desenvol-
vimento Rural E Agroindustrial

Unidade Realizadora: IAC/Centro de Pesquisa de Grãos e 
Fibras

COORDENADOR: Sérgio Augusto Morais Carbonell
Vigência: 29-06-2021 a 29-06-2026
Parecer Referencial CJ/SAA 7/2021, de 15-04-2021.
Extrato de Contrato
Processo: SAA-PRC-2021/03609
Contratante: Marcio José Gomes
Contratado: Instituto Agronômico
Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG)
Objeto: Licença e exploração de tecnologia, sem exclusi-

vidade, da LICENCIANTE para a LICENCIADA, das Cultivares 
de feijão IAC, bem como de direitos de propriedade intelectual 
a ela diretamente relacionados, para fins de uso, produção e 
comercialização em área geográfica irrestrita.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
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