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1. 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 Alimentaires 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.
2. 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.
3. 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 2019 a novembro de 2019) e o índice médio do novo período de reajuste
(dezembro de 2019 a maio de 2020). Cabe ressaltar que, para a variação do HICP, foi
considerado, em ambos os períodos, o índice relativo a "European Union (27
countries)", uma vez que o índice utilizado nos ajustes de preços anteriores, "European
Union (28 countries)" não se encontra disponível a partir de fevereiro de 2020.
Constatou-se variação positiva de 2,6% do IPA-OG e variação positiva de 0,1% do
HICP.
4. O preço reajustado foi apurado a partir da aplicação da variação do HICP
ao preço de revenda em euros, convertido para 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 2019 a 31 de maio de 2020).
5. Assim, observados os termos do compromisso que previram o reajuste
dos preços a serem praticados, bem como as fórmulas previstas, determina-se que:
5.1. 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$
5.823,08/t (cinco mil oitocentos e vinte e três 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 2019 a 31 de maio de 2020), equivale a € 1.119,27/t
(mil cento e dezenove euros e vinte e sete centavos por tonelada), líquido de impostos
(PIS, CONFINS e ICMS), descontos, abatimentos e frete interno.
5.2. 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 € 554,04/t (quinhentos e cinquenta e quatro euros
e quatro centavos por tonelada), na condição CIF, para as exportações originárias da
França e dos Países Baixos.
5.3. 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 € 913,33/t (novecentos
e treze euros e trinta e três centavos por tonelada), na condição CIF.
6. Esta Circular entra em vigor em um prazo de 30 (trinta) dias a partir da
data de sua publicação no D.O.U.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PORTARIA Nº 18.176, DE 30 DE JULHO DE 2020
Altera a Portaria PGFN n. 7.821, de 18 de março de
2020, para prorrogar a suspensão temporária de
medidas de cobrança administrativa da dívida ativa da
União, e a Portaria PGFN n. 9.924, de 14 de abril de
2020, para prorrogar o prazo de adesão à transação
extraordinária, em função dos efeitos da pandemia
causada pela COVID-19 na capacidade de geração de
resultado dos devedores inscritos em DAU.
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 10, I, do Decreto-Lei n. 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. 11, inciso
II, da Lei n. 13.988, de 14 de abril de 2020, a Portaria do Ministro de Estado da Economia
n. 103, de 17 de março de 2020, e o art. 82, incisos XIII, XVIII e XXI do Regimento Interno
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria do Ministro de Estado
da Fazenda n. 36, de 24 de janeiro de 2014, resolve:
Art. 1º. A Portaria PGFN n. 7.821, de 18 de março de 2020, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 1º Ficam suspensos, até 31 de agosto de 2020:
................................................................................." (NR)
"Art. 2º Ficam suspensas, até 31 de agosto de 2020, as seguintes medidas de
cobrança administrativa:
................................................................................." (NR)
"Art. 3º Fica suspenso, até 31 de agosto de 2020, o início de procedimentos de
exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional cuja hipótese de rescisão por inadimplência de parcelas tenha se
configurado a partir do mês de fevereiro de 2020, inclusive." (NR)
Art. 2º. A Portaria PGFN n. 9.924, de 14 de abril de 2020, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
"Art. 9º O prazo para adesão à transação extraordinária de que trata esta
Portaria ficará aberto até 31 de agosto de 2020." (NR)
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO
EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CIRCULAR Nº 47, DE 30 DE JULHO DE 2020
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 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:
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PORTARIA Nº 46, DE 30 DE JULHO DE 2020
Estabelece critérios para alocação de cota para importação, determinada pela Resolução do ComitêExecutivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 72, de 22 de julho de 2020.
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelos incisos I e XXIV do art. 91 do Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em consideração a Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 72, de 22 de julho de 2020,
resolve:
Art. 1º Ficam incluídos os incisos CXLVIII e CXLIX no art. 1º do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, publicada no D.O.U de 19 de julho de 2011, com a seguinte redação:
"ANEXO III
COTAS TARIFÁRIAS DE IMPORTAÇÃO
Art. 1º .....................................................................................................
.................................................................................................................
CXLVIII - Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 72, de 22 de julho de 2020, publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2020:
.

.

CÓDIGO NCM
7606.12.90

.

.

DESCRIÇÃO
Outras
Ex 002 - Chapas e tiras, de alumínio, simplesmente laminadas, folheadas, constituídas de pelo menos duas
camadas de diferentes tipos de ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as demais de revestimento (clad), com
exceção: núcleo de liga 3003 original com revestimento (clad) de liga 4343, ambas conforme padrão da
"Aluminum Association", ou núcleo de liga 3003 modificada com os
elementos de composição e respectivos teores, em peso, especificados a seguir: silício entre 0 e 0,30%, ferro entre
0 e 0,40%, cobre entre 0,30 e 0,40%, manganês entre 0,90 e 1,50%, magnésio entre 0,20 e 0,60%, cromo entre 0 e
0,15%, zinco entre 0 e 0,15% e titânio entre 0 e 0,15%

ALÍQUOTA DO II
2%

QUANTIDADE
5.100 toneladas

VIGÊNCIA
01/08/2020 a 31/07/2021

a) o exame dos pedidos de LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX;
b) quando do pedido de LI, o importador deverá fazer constar, no campo "Especificação" da ficha "Mercadoria", a descrição do Ex 002 constante da tabela acima, seguida da descrição detalhada da mercadoria
a ser importada;
c) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 510 toneladas do produto, podendo cada importador obter mais de uma LI, desde que a soma das quantidades informadas nas LI seja
inferior ou igual ao limite inicialmente estabelecido;
d) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão condicionadas ao efetivo despacho para consumo das mercadorias objeto das concessões
anteriores e a quantidade liberada será, no máximo, igual à parcela já desembaraçada; e
e) caso seja constatado o esgotamento da cota global, a SUEXT não emitirá novas licenças de importação para essa cota, ainda que já registrado pedido de LI no SISCOMEX.
CXLIX - Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 72, de 22 de julho de 2020, publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2020:
.

.

.

.

CÓDIGO NCM
7607.11.90

DESCRIÇÃO
Outras
Ex 002 - Chapas e tiras, de alumínio, simplesmente laminadas, folheadas, constituídas de pelo menos duas
camadas de diferentes tipos de ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as demais de revestimento (clad), com
exceção: núcleo de liga 3003 original com revestimento (clad) de liga 4343, ambas conforme padrão da
"Aluminum Association", ou núcleo de liga 3003 modificada com os
elementos de composição e respectivos teores, em peso, especificados a seguir: silício entre 0 e 0,30%, ferro entre
0 e 0,40%, cobre entre 0,30 e 0,40%, manganês entre 0,90 e 1,50%, magnésio entre 0,20 e 0,60%, cromo entre 0 e
0,15%, zinco entre 0 e 0,15% e titânio entre 0 e 0,15%

ALÍQUOTA DO II
2%

QUANTIDADE
2.137 toneladas

VIGÊNCIA
01/08/2020 a 31/07/2021

a) o exame dos pedidos de LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX;
b) quando do pedido de LI, o importador deverá fazer constar, no campo "Especificação" da ficha "Mercadoria", a descrição do Ex 002 constante da tabela acima, seguida da descrição detalhada da mercadoria
a ser importada;
c) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 500 toneladas do produto, podendo cada importador obter mais de uma LI, desde que a soma das quantidades informadas nas LI seja
inferior ou igual ao limite inicialmente estabelecido;
d) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão condicionadas ao efetivo despacho para consumo das mercadorias objeto das concessões
anteriores e a quantidade liberada será, no máximo, igual à parcela já desembaraçada; e
e) caso seja constatado o esgotamento da cota global, a SUEXT não emitirá novas licenças de importação para essa cota, ainda que já registrado pedido de LI no SISCOMEX." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de agosto de 2020.
LUCAS FERRAZ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020073100020
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

