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SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS
I N T E R N AC I O N A I S

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR Nº 45, DE 30 DE JULHO DE 2019

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR SUBSTITUTO, DA SECRETARIA
ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, nos termos do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30,
de 15 de dezembro de 1994, promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro
de 1994, e regulamentado pelo Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013,
considerando o estabelecido no Art. 2o da Resolução CAMEX no 6, de 16 de fevereiro
de 2017, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 17 de fevereiro de 2017, que
homologou, nos termos constantes de seu Anexo I, item 4, o compromisso de preços
para amparar as importações brasileiras de batatas congeladas, comumente
classificadas no código 2004.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM,
quando originárias da França e dos Países Baixos, fabricadas pelas empresas McCain
Alimentaire SAS e McCain Foods Holland B.V., torna público que:

De acordo com o disposto no tópico D do item 4 do Anexo I da Resolução
CAMEX nº 6, de 2017, o ajuste do preço a ser praticado pela McCain do Brasil nas
suas revendas do produto objeto do compromisso de preços importado da McCain
Alimentaire SAS e da McCain Foods Holland B.V deve ser realizado com base: na
variação do Índice de Preços ao Produtor Amplo - Origem (IPA-OG) - Produtos
Industriais, aplicada ao preço de revenda em reais ou na variação do HICP (Harmonized
Index of Consumer Prices - Overall Index) da Europa aplicada ao preço de revenda em
euros e convertido para reais com base na média da taxa de câmbio do período de
reajuste; o que resultar no preço reajustado mais elevado.

Do mencionado preço de revenda reajustado, devem ser deduzidos: o
percentual de 50,5% a fim de se apurar o preço de exportação reajustado a ser
praticado pela McCain Alimentaire e pela McCain Holland para a McCain do Brasil e
o percentual de 18,4% a fim de se apurar o preço de exportação reajustado a ser
praticado pela McCain Argentina para clientes independentes no Brasil. Os preços
encontrados devem ser convertidos em euros com base na média da taxa de câmbio
do período de reajuste.

Nos termos previstos, a variação dos índices IPA-OG e HICP foi calculada por
meio da comparação entre o índice médio do período de reajuste anterior (junho de
2018 a novembro de 2018) e o índice médio do novo período de reajuste (dezembro
de 2018 a maio de 2019). Constatou-se variação positiva de 1,9% do IPA-OG e variação
positiva de 0,3% do HICP.

O preço reajustado foi apurado a partir da aplicação da variação do IPA-OG
ao preço de revenda em reais. Deste preço foram deduzidos os percentuais previstos
para apuração dos preços a serem praticados pela McCain Alimentaire e pela McCain
Holland para a McCain do Brasil e pela McCain Argentina para clientes independentes
no Brasil. Os respectivos preços foram convertidos em euros com base na média da
taxa de câmbio do período de reajuste (1o de dezembro de 2018 a 31 de maio de
2019).

Assim, observados os termos do compromisso que previram o reajuste dos
preços a serem praticados, bem como as fórmulas previstas, determina-se que:

O preço de revenda de batatas congeladas fabricadas pela McCain
Alimentaire ou pela McCain Holland a ser praticado pela McCain do Brasil para o
primeiro comprador independente no Brasil deverá ser igual ou superior a R$
4.816,08/t (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e oito centavos por tonelada), na
condição ex fabrica, que, convertido com base na taxa de câmbio média do período
de reajuste (1o de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019), equivale a € 1.106,09/t
(mil cento e seis euros e nove centavos por tonelada), líquido de impostos (PIS,
CONFINS e ICMS), descontos, abatimentos e frete interno.

R E T I F I C AÇ ÃO

No item 16 da Circular SECEX nº 39, de 28 de junho de 2019, publicada no
Diário Oficial da União de 1o de julho de 2019, Seção 1, pág. 99,

onde se lê: "Os questionários de interesse público estão disponíveis no
endereço eletrônico http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-
comercial/306-interesse publico/3888-questionario-de-interesse-publico e deverão ser
protocolados no Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Economia - SEI/ME ou
entregues em mídia eletrônica no protocolo da SDCOM, observados os termos dispostos na
Portaria SECEX nº 8, de 2019";

leia-se: "Os questionários de interesse público estão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/306-
interesse-publico/3888-questionario-de-interesse-publico e deverão ser protocolados no
âmbito dos processos nº 12600.114696/2019-99 (confidencial) ou nº 12600.115274/2019-
31 (público) do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Economia - SEI/ME,
observados os termos dispostos na Portaria SECEX nº 8, de 2019".

R E T I F I C AÇ ÃO

No item 16 da Circular SECEX nº 40, de 28 de junho de 2019, publicada no
Diário Oficial da União de 1o de julho de 2019, Seção 1, pág. 108,

onde se lê: "Os questionários de interesse público estão disponíveis no
endereço eletrônico http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-
comercial/306-interesse-publico/3888-questionario-de-interesse-publico e deverão ser
protocolados no Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Economia -
SEI/ME ou entregues em mídia eletrônica no protocolo da SDCOM, observados os
termos dispostos na Portaria SECEX nº 8, de 2019";

leia-se: "Os questionários de interesse público estão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/306-
interesse-publico/3888-questionario-de-interesse-publico e deverão ser protocolados no
âmbito dos processos nº 19972.101400/2019-91 (confidencial) ou nº
19972.101399/2019-02 (público) do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da
Economia - SEI/ME, observados os termos dispostos na Portaria SECEX nº 8, de
2019".

O preço de exportação de batatas congeladas a ser praticado pela McCain
Alimentaire e pela McCain Holland em suas exportações para a McCain do Brasil
deverá ser igual ou superior a € 547,51/t (quinhentos e quarenta e sete euros e
cinquenta e um centavos por tonelada), na condição CIF, para as exportações
originárias da França e dos Países Baixos.

O preço de exportação de batatas congeladas fabricadas pela McCain
Alimentaire ou pela McCain Holland a ser praticado pela McCain Argentina para os
clientes independentes no Brasil deverá ser igual ou superior a € 902,57/t (novecentos
e dois euros e cinquenta e sete centavos por tonelada), na condição CIF.

Esta Circular entra em vigor em um prazo de 30 (trinta) dias a partir da
data de sua publicação no D.O.U.

LEONARDO DINIZ LAHUD

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA

SECRETARIA EXECUTIVA
ATO COTEPE/ICMS Nº 40, DE 30 DE JULHO DE 2019

Altera o Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 32/19, que divulga relação das empresas nacionais que produzem, comercializam e importam materiais
aeronáuticos, beneficiárias de redução de base de cálculo do ICMS.

O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 do Regimento da Comissão Técnica Permanente
do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, com base no § 1º da cláusula primeira-B do Convênio ICMS 75/91, de 5 de dezembro de 1991,

CONSIDERANDO que a referida empresa encontra-se relacionada em lista encaminhada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa por meio do Ofício nº 11/CDI-
SE/430, de 26 de fevereiro de 2019;

CONSIDERANDO a regularização da situação fiscal junto ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme comunicado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, em
mensagem eletrônica do dia 19.07.2019, registrada no processo SEI nº 12004.100202/2019-18, torna público:

Art. 1º Fica incluído o item 45 no Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 32/19, de 28 de junho de 2019, no campo referente ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme Anexo Único
deste Ato COTEPE.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2019.

BRUNO PESSANHA NEGRIS

ANEXO ÚNICO

. RIO GRANDE DO SUL

. 45. AEROMOT- AERONAVES E MOTORES S/A.
CNPJ: 92.833.110/0001-52
I.E: 096/0173390

DESPACHO Nº 57, DE 30 DE JULHO DE 2019

Publica Laudo de Análise Funcional - PAF-ECF.

O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX do art. 5º do Regimento desse Conselho

e em conformidade com o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 15/08, de 4 de abril de 2008, comunica que a Secretaria Executiva do CONFAZ recebeu do órgão técnico

credenciado pela Comissão Técnica Permanente do ICMS-COTEPE/ICMS o seguinte laudo de análise funcional da empresa desenvolvedora de Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF

abaixo identificada:

I - Não constatado "não conformidade":

a) Escola Politécnica de Minas Gerais - POLIMIG

. EMPRESA DESENVOLVEDORA CNPJ ESPECIFICAÇÕES DO LAUDO

. Totvs Brasília Software Ltda
Rua 135, 419, QD. F43A, LT. 22E, 16, 18, 20, 144, 146, Setor Marista
Goiânia/GO
CEP: 74.180-020

07.577.599/0005-01 Laudo de Análise Funcional PAF-ECF registrado sob o número: POL0162019
Nome: PCINF2030 Auto Serviço
Versão: 29.3.0.0
Código MD5: 5F385CF9C6114A5FD86D2B4B8019D8AA *PCINF2030
Data do término da análise: 02/05/2019

BRUNO PESSANHA NEGRIS
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