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Com o Senado discutindo
a reduçãodo tetodo ICMSdo
querosene de aviação no pa-
ís, o Estado de São Paulo
ameaçaelevar impostodeou-
tros produtos para compen-
sar a perda de arrecadação.
O Estado perderia R$ 314

milhões ao ano, segundo o
coordenador da administra-
ção tributária da Secretaria
daFazendadeSãoPaulo,Lu-
iz Claudio Carvalho. O volu-
meépróximodosR$400mi-
lhõesqueoEstadoesperaar-
recadar com o programa de
parcelamento de dívidas co-
mo IPVA, imposto sobre he-
ranças e taxas diversas.
Ainda não estão definidos

quais seriam os alvos da tri-
butação, mas a ideia é fazer
umarevisãodeprodutosque
hoje têm benefícios fiscais.
Issoaconteceunoanopas-

sado,quando,apósseteanos
de isenção de ICMS sobre a
vendadecarnesnoEstado, o
governopublicoudecretode-
terminandoalíquota de 11%.
“Seacontecer,nãohásubs-

tituiçãonatural, teríamosque
buscar [arrecadação] em ou-
trosprodutos”, dizCarvalho.
O projeto de lei, que prevê

a queda de 25% para 12% no

Companhias afirmam
que, com tributomenor,
aviação regional vai ser
estimulada, aumentando
receitas do Estado

Estadodiz que terá de compensar perdadeR$ 314mi, se Senado aprovar reduçãodo teto do ICMSdoquerosene de avião

SPrebateaéreas eameaçaelevar impostos

teto do ICMS incidente sobre
o combustível que abastece
aviões em todo opaís, foi en-
viado na quarta (9) à comis-
sãodeInfraestruturaparaau-
diênciapúblicaevoltaàpau-
ta do Senado em 15 dias.
Comoestáhoje, a alíquota

praticada varia em cada Es-
tado.Mas o grande interesse
em torno dessa lei está em
São Paulo, que cobra a mai-

oralíquota,de25%—epor is-
soaFazendapaulistaseopõe.
Por outro lado, é também

em São Paulo que está con-
centrada a maior parte dos
voos, o que explica a forte
pressãodasempresasaéreas
paraqueseaprovearedução.
Fora de São Paulo, a fixa-

ção do teto do ICMS em 12%
éinócuaemmuitoscasos.Ro-
raima, Distrito Federal e Rio

Grande do Norte, por exem-
plo, já adotam teto de 12%.
Outros costumam ter regi-

mes especiais com ICMSme-
nor para tentar desenvolver
seus aeroportos, estimulan-
do empresas áreas a abrir
mais voos fora de São Paulo.
Pará, Santa Catarina eMa-

ranhão,emboraestabeleçam
17% de alíquota para o com-
bustível,oferecemregimeses-

peciais que permitem baixar
a 7% ou 4% se as empresas
ampliaremototaldevoosque
chegam a seus aeroportos.
O tributo incidesósobreos

voos domésticos. As empre-
sas estão isentas de pagá-lo
nas viagens internacionais.

QUEDA DE BRAÇO
O teto de 12% é um pleito

do setor de aviação há mais

deumadécada.Asempresas
aéreasdefendemquea redu-
ção dos custos com o impos-
todesencadeariaumaqueda
nospreçosdaspassagens,be-
neficiando o passageiro.
ParaCarvalho,daFazenda

paulista, nada garante que
essebenefícioseriade fatore-
passadoaoconsumidor final.
A Abear (associação que

reúne empresas aéreas) pro-
mete uma ampliação de 50 a
70 novos voos ofertados dia-
riamentenopaís.NoEstado,
alémdosprincipais aeropor-
tos (Guarulhos,Congonhase
Viracopos), a redução da alí-
quota do ICMS poderia esti-
mularaaviação regional evi-
abilizar aeroportos que hoje
estão semoperação,defende
a entidade.
Mesmo que se confirme o

maior número de voos, po-
rém, Carvalho diz que seria
difícil recomporaperdadear-
recadaçãodeR$314milhões.
“Se a alíquota de São Pau-

locaíssede25%para12%, te-
ríamos que ver um aumento
de144%noconsumodoque-
rosene de aviação para com-
pensaressa reduçãoda tribu-
tação. Isso é impossível.”
Nahipótesedeoprojetode

lei ser aprovado, o coordena-
dor da Fazenda paulista afir-
ma que o Estado tem planos
de questionar na Justiça.
“Isso nos parece uma in-

terferêncianopacto federati-
vo, na autonomia dos Esta-
dos. Seria o Senado colocan-
do limites que, no nosso en-
tender, a Constituição não
permite”, afirma.

Joel Silva - 12.ago.16/Folhapress

Funcionário abastece aeronave em Guarulhos; Senado discute reduzir teto da alíquota do ICMS do querosene de aviação

AVISO DE LICITAÇÃO
Data: 11 de agosto de 2017
Acordo de Empréstimo Nº 2500/OC-BR
Edital Nº: LPN 002/2017 – PROCESSO DAEE nº 56.213
1.O Governo do Estado de São Paulo recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, em várias moedas, no montante de US$ 115.700.000,00 para o financiamento do Programa Várzeas
do Tietê e pretende aplicar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos decorrentes do contrato
para a execução de obras de alargamento e rebaixamento do Rio Baquirivu, compreendendo o trecho entre
a sua foz (estaca 0) e a estaca 135, localizado no Município de Guarulhos, parte integrante da 1ª Etapa do
Programa Várzeas do Tietê. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis
do Banco.
2. O Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, doravante denominado Contratante convida
os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para a execução de obras de alargamento
e rebaixamento do Rio Baquirivu, a ser realizado em trecho localizado entre a sua foz (estaca 0) e
a estaca 135, no Município de Guarulhos. A canalização deste rio compreende uma extensão total de
aproximadamente 2.700 m a partir de sua foz no Rio Tietê. Os serviços serão executados pela Contratada
em estrita observância às instruções do DAEE, sendo responsabilidade da Contratada: (1) Executar
as obras de alargamento e rebaixamento do Rio Baquirivu; (2) Dar apoio na obtenção de eventuais
Autorizações Ambientais e alvarás no âmbito federal, estadual e municipal que se fizerem necessárias,
bem como, apoio nas obtenções das Licenças Ambientais de Instalação – LI e de Operação – LO; (3) Obter
Bota Foras licenciados; Fornecer equipamentos e mão de obra de todas as qualificações, que venham a
ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços; (4) Elaborar PCMAT e PCMSO e atender as
normas de Higiene, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho; (5) Apontar no Diário de Obras os Danos
Ambientais, as não conformidades decorrentes da não aplicação dos procedimentos de qualidade e
controle ambiental, contempladas nos programas, monitoramentos, no Plano de Controle Ambiental de
Obras do Manual Ambiental de Construção, bem como nas condicionantes ambientais e demais planos
e programas cabíveis.
3. Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
4. Valor Estimado: é R$ 64.554.950,48 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil,
novecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos).
5. O Edital e cópias adicionais poderão ser obtidos pessoalmente na Rua Boa Vista, nº 170 – 7º andar –
Bloco 5 – Centro - São Paulo - Capital, por qualquer Concorrente elegível que deverá trazer um CD em
substituição ao CD fornecido contendo o edital. Os interessados poderão obter maiores informações no
mesmo endereço.
6. As propostas deverão ser entregues na Rua Boa Vista, nº 175 – Sobreloja – Bloco B – Centro – São Paulo
– Capital, até às 14:00 horas do dia 11 de setembro de 2017, acompanhadas de uma Garantia de Proposta
no valor de R$ 1.291.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e um mil reais) e serão abertas imediatamente
após na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.
7. O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de uma Associação
e/ou Consórcio.

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

UGP-VÁRZEAS
R. Libero Badaró, nº 425 – 29º Andar, Conj. 291 – fone/fax: +55 11 3386-8250

SECRETARIA DO GOVERNO

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO
A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, comunica aos interessados que está
aberta a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 - SGM.
Processo: 6011.2017/0000352-2
OBJETO: Contratação de empresa especializada em limpeza, asseio e
conservação predial.
Abertura da Licitação dia 23/08/2017 às 10h30min.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos, poderá ser acessado
por meio de consulta ao site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou,
ainda, obtido no Viaduto do Chá, 15 - 9º andar - das 09h00 às 16h00 - até o último
dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante o recolhimento da
importância de R$ 0,20 por folha, através de Guia de Recolhimento que será
fornecida pela Supervisão de Compras, Licitações e Contratos.

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local,
que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade
de Santos - SP no dia 09/08/2017, a partir das 13h41. A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências
necessárias para a regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 17h30.

Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Americana e Região -
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Eleições Sindicais - Pelo presente edital,
faço saber que nos dias treze, quatorze e quinze de setembro de dois mil e dezessete, no período das
9h às 15h, serão realizadas eleições para a escolha dos membros de Diretoria, Conselho Fiscal,
Delegados junto à Federação e respectivos suplentes.O prazo de registro de Chapa será de cinco dias,
contados da publicação deste edital, ou seja, do dia quatorze a dezoito de agosto de dois mil e dezessete
e deverá ser feito junto à secretaria do sindicato, em sua sede localizada na Rua Bolívia,
nº 186,Vila Cechino, Americana/SP, no horário das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, excetuando-se
feriados.Para a votação haverá uma urna fixa localizada na sede da entidade, no endereço supracitado
e outras três de caráter itinerante. Caso não seja atendido o “quorum” em primeira votação, o segundo
escrutínio será realizado nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois de setembro de dois mil e dezessete,
no mesmo horário e local. Em caso de empate entre duas ou mais chapas ou no caso de um terceiro
escrutínio, o mesmo ocorrerá nos dias vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove de setembro de dois mil e
dezessete, no mesmo local e horário.Mais detalhes sobre o processo eleitoral poderão ser obtidos junto
à secretaria do sindicato. Americana, 11 de agosto de 2017. Helena Ribeiro da Silva - Presidenta.

Pregão Eletrônico nº 16/2017 – Processo nº 35664.000172/2017-19
ASuperintendência Regional Sudeste I do INSS, torna público, que realizará licitação, na
modalidade em referência, e receberá as Propostas de Preços, até as 9 horas do dia
24 de agosto de 2017, quando se dará a abertura do certame, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br,objetivandoacontrataçãodeempresaespecializada
em serviços de limpeza, conservação e higienização, copeiragem, recepção e serviços
gerais, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de equipamentos,
materiais, EPI’s e uniformes, em regimedeempreitadapor preçounitário, do tipoMENOR
PREÇOGLOBAL, a seremexecutados nasdependências daSuperintendênciaRegional
Sudeste I e suas unidades jurisdicionadas noEstado deSãoPaulo.
OEdital completo está à disposição no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
podendo, também, ser solicitado no Serviço de Logística, Licitações e Contratos,
sito no Viaduto Santa Ifigênia, 266, 4º andar, Centro, São Paulo, SP, das 9h às
17h, de segunda a sexta-feira.

AVISO DE LICITAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL SUDESTE I

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sindicato da Indústria de Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação do Estado de São Paulo - Assembleia
Geral Extraordinária - Edital - Ficam convocadas todas as empresas representadas pelo Sindicato da Indústria de Lâmpa-
das e Aparelhos Elétricos de Iluminação do Estado de São Paulo, associadas ou não, para a Assembleia Geral Extraordiná-
ria a ser realizada em sua sede social, sita à Av. Paulista, 1313 - 9º andar - cj. 913, no dia 17 de agosto de 2017, às 15:00
horas, ou duas horas depois, em segunda convocação, destinada a atender aos fins especificados nos arts. 612 e 859 da
CLT e tendo em vista as reivindicações salariais dos trabalhadores metalúrgicos vinculados à FEM CUT, representados por
suas respectivas entidades sindicais bem como a discussão e votação da cláusula da contribuição assistencial patronal e
discussão e votação de outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para denunciar, perante a autoridade competente, as
Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos que estejam sendo descumpridos ou desrespeitados pelos Sindica-
tos dos Trabalhadores que são seus signatários. Para a instauração de instância ou celebração de acordo observar-se-á na
1ª ou 2ª convocação, o quorum legal. São Paulo, 10 de agosto de 2017. Carlos Eduardo Uchôa Fagundes - Presidente

LACTICÍNIOS TIROL LTDA - CNPJ: 83.011.247/0001-30 - Convocação 003/2017 - Assembleia Geral Extraordinária - A Administra-
ção da Lacticínios Tirol Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 83.011.247/0001-30 e NIRE
42200097568, em cumprimento ao disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Contrato Social, vem por meio desta, Convocar Vossa Senhoria a se
fazer presente na Assembleia Geral Extraordinária, conforme local, data, horário e ordem do dia a seguir descritos: Local: Auditório da Matriz.
Localização: Rua Domingos Perondi, 36, centro, Treze Tílias - SC, 89650-000; Data: 22/08/2017; Horário: 08h30min - Recepção e assinatura
da lista de presença dos quotistas; 09h00min - Início dos trabalhos, devendo obrigatoriamente ter a presença de no mínimo dois terços das
quotas do capital social, nos termos da Cláusula 28ª (vigésima oitava) do Contrato Social; Ordem do dia: 1. Alteração de endereço das filiais de
Fazenda Rio Grande / PR e Cascavel / PR; 2. Cessão onerosa de quotas; 3. Demais assuntos de interesse social. Treze Tílias (SC), agosto de
2017. Adalberto Rofner - Diretor Executivo Comercial; Fabio Cesar Dresch - Diretor Administrativo Financeiro

Pregão eletrônico n.º 056/2017
Objeto: Registro de preços para aquisição de microcomputadores e acessórios. Data
da sessão pública: 23 de agosto de 2017 às 9h30. O Edital encontra-se disponível
nos sítios: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tst.jus.br.

Brasília, 11 de agosto de 2017
MArcoS FrAnÇA SoAreS

coordenador de licitações e contratos

triBUnAl SUPerior Do trABAlHo

Convida o público interessado a participar das Audiências Públicas que esta Comissão realizará tendo como objeto

expor e debater a seguinte matéria:

• Projeto de Lei nº 29/2017 - Janaína Lima e Aline Cardoso

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A IMPLANTAR O PROGRAMA “POUPATEMPO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR”

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Data: 14 de agosto de 2017 - Horário: 18:00 hs

Local: Sala Oscar Pedroso Horta - 1º subsolo, Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí, nº 100, Bela Vista.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento
dos interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e
Licitações, sito à Av. Prof ° Joaquim Barreto, 1000 – Atalaia – Cotia/SP,
que será realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 4.628/2017. PP nº 31/2017 às 09:30 hs do dia 24/08/2017.
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Uniformes para
os profissionais do SAMÚ e Agentes de Trânsito, pelo período de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.
a) Joaquim Pereira da Silva – Secretário Municipal de Trânsito e
Transporte
Maiores informações e cópias dos editais estarão disponíveis para
eventual aquisição pelos interessados no Depto de Compras e
Licitações, no horário das 09:30 às 13:00 e das 14:00 às 15:30hs sito
à Av. Professor Joaquim Barreto, 1.000 – Bairro do Atalaia – Cotia –
SP. Telefone (11) 4616 – 4846. Solicitar os editais pelo e-mail rosana.
compras@cotia.sp.gov.br.

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Extrato de Contrato
Conv. S.E.S. 662/14- Proc. 315/17 – PP 14/17. Adquirente: Fundação Zerbini. Fornecedor:
Linet do Brasil Com. Import. Export. Prod. Médicos Hosp. Ltda. CNPJ: 16.861.009/0001-
27. Objeto: Camas Adulto com comando elétrico. Valor Total estimado R$ 967.500,00.
Data de assinatura do Contrato: 31/07/2017-Vigência: até 31 de Dezembro de 2017 a
contar do 1º dia útil seguinte da data de assinatura. São Paulo, 10 de Agosto de 2017.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

Licitação Agendada: PE80/17 PA8877/17 tipo menor preço global do lote, com reserva de lote
exclusivo para ME, EPP E MEI, visando o fornecimento de seringas, agulhas e outros. Abertura
das Propostas: 25/08/17 8h30. Disputa de Preços: 28/08/17 9h. PE 81/17 PA 25695/17 tipo menor
preço global do lote, com reserva de lote exclusivo para ME, EPP e MEI, visando o fornecimento de
biscoitos e cereais matinais. Abertura das Propostas: 25/08/17 - 13h30. Disputa de Preços: 28/08/17
- 14h. PE 82/17 PA 25696/17 tipo menor preço global do lote,com reserva de lote exclusivo para
ME, EPP e MEI, visando o fornecimento de Formulados e Alimentos para Fins Especiais:batata
desidratada, composto lácteo, entre outros. Abertura das Propostas: 25/08/17 - 8h30. Disputa de
Preços: 28/08/17 - 9h. PE 83/17 PA 25694/17 tipo menor preço global do lote, com reserva de lote
exclusivo para ME, EPP e MEI, visando o fornecimento de carne bovina e carne suína. Abertura das
Propostas: 28/08/17 8h30. Disputa de Preços: 29/08/17 9h. Licitação Reprogramada: PE 239/16 PA
25037/16 tipo menor total por lote,visando o registro de preços para aquisição e instalação de piso
vinílico em placas e manta, remoção e descarte de piso existente e fornecimento de rodapé. Abertura
das Propostas: 25/08/17 8h30. Disputa de Preços: 28/08/17 - 9h. Os editais e informações poderão
ser obtidos no Site: www.guarulhos.sp.gov.br no link:Departamento de Licitações e Contratos-
Licitações Agendadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


