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● A Administração Federal de
Ingressos Públicos, a Afip (a Re-
ceita Federal argentina) multou
em US$ 1,34 milhão a filial argen-
tina da Ford por irregularidades

nas declarações de importação
de autopeças do Brasil. Segundo
a Afip, a Ford teria feito “declara-
ção inexata” nos documentos de
importação desses produtos.

Caso a Ford não pague a multa
em 15 dias, o Fisco suspenderá
sua autorização para realizar ope-
rações de comércio exterior. Se-
gundo a Afip, em 2010 a Ford Ar-
gentina exportou US$ 1,144 bi-

lhão e importou US$ 914 mi-
lhões. A Ford informou tratar-se
de um caso antigo que veio à to-
na porque entrou na esfera judi-
cial. Esta é a primeira vez desde
a virada do século que uma em-
presa automotiva argentina corre
o risco de ser impedida de expor-
tar veículos por supostas irregu-
laridades tributárias. / ARIEL

PALACIOS

Argentina ‘devolve’ produto brasileiro
Mais de US$ 5,2 milhões em balas, chocolates e confeitos brasileiros estão no depósito dos importadores. Brasil cogita retaliação

CELSO JUNIOR/AE-9/9/2010

Ford argentina leva
multa por problema
com peças do Brasil

Promessa. Giorgi havia dito que Brasil não seria prejudicado

Raquel Landim

A Argentina está ameaçando
“devolver” balas, chocolates e
confeitos vendidos pelo Bra-
sil. Cerca de 15 fabricantes bra-
sileiros já têm mais de US$ 5,2
milhões em mercadorias para-
das nos depósitos dos importa-
dores. A situação irritou o go-
verno Dilma Rousseff, que es-
tuda tomar medidas mais du-
ras contra o país vizinho.

Segundo fontes do setor priva-
do brasileiro, o Instituto Nacio-
nal de Alimentos (Inal) da Argen-
tina interrompeu – sem explicar
os motivos – a concessão dos cer-
tificados sanitários necessários
para que os produtos circulem
no país. O Inal é o equivalente à
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) no Brasil.

Nos últimos dias, um outro ór-
gão do governo argentino, a Ad-
ministração Federal de Ingres-

sos Públicos (Afip), começou a
notificar os importadores de
que seus produtos estavam em
situação irregular. A Afip infor-
mou que, dentro de 30 dias, os
produtos devem ser devolvidos
ao Brasil ou será cobrada uma
multa equivalente a até cinco ve-
zes o valor da mercadoria.

A situação criou um impasse
para as empresas brasileiras.
Fontes ouvidas pelo Estado di-
zem que as ordens para dificul-

tar a circulação dos produtos par-
tiram do secretário de Comércio
Interior da Argentina, Guilher-
mo Moreno. Com os depósitos
lotados e preocupados com as in-
certezas, os importadores já esta-
riam cancelando pedidos.

Não é a primeira vez que os
produtos alimentícios brasilei-
ros enfrentam dificuldades na
Argentina. No ano passado, a en-
trada dessas mercadorias foi bar-
rada na fronteira, provocando fi-
las de caminhões e prejuízos, co-
mo o vencimento da validade
dos produtos e altos gastos com
refrigeração. Agora, para evitar a
mídia negativa, os argentinos
adotaram outro expediente.

O setor privado já procurou o
governo brasileiro. A Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) enviou uma carta
ao Ministério do Desenvolvi-
mento pedindo medidas para
lberar a circulação dos produtos.

“Do ponto de vista da Fiesp, o
limite de tolerância já superou o
suportável. Achamos que a úni-
ca forma de resolver é com reta-
liação. E é isso que vamos pro-
por”, disse Roberto Giannetti da
Fonseca, diretor do Departa-
mento de Comércio Exterior
(Decex), da Fiesp.

Gota d’água. Somados a outros
problemas que os produtos bra-

sileiros estão enfrentando nesse
mercado, a medida foi a “gota
d’água” para o governo brasilei-
ro, que se prepara para tomar me-
didas contra vizinho. “O clima é
de retaliação, mas a decisão ain-
da não foi tomada”, disse uma
fonte do governo.

Há uma frustração crescente
entre os auxiliares de Dilma com
as arbitrariedades da Argentina.
Em fevereiro, o ministro do De-
senvolvimento, Fernando Pi-
mentel, esteve em Buenos Aires.
Na época, a ministra da Indús-
tria, Débora Giorgi, assumiu o

compromisso de não prejudicar
os produtos brasileiros. Como
os argentinos não cumprem o
prometido, a visão no Brasil é de
que não adianta conversar.

No domingo passado, empre-
sários do setor de balas, chocola-
tes e confeitos se encontraram
com o secretário executivo do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Alessandro Teixeira, durante
evento da Fórmula Indy, em São
Paulo. E aproveitaram para recla-
mar do problema. “É o fim do
diálogo. Vamos partir para a
ação”, disse Teixeira.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará realizar licitação na MODALIDADE CONCORRÊNCIA / MENOR
PREÇO, abaixo discriminada:

Nº Abertura Hora OBJETO

008/11 10.06.2011 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO JOSÉ -
4ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DE LAGOA DA BASE, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BAHIA, SOB
O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

O Edital, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, estará à disposição dos interessados na Sede da CONDER, a partir do dia 10.05.2011,
das 14:00 às 18:00 horas.

Salvador, 04 de maio de 2011.
A COMISSÃO.

Toda quinta no Estadão.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEFAZ - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20110001 - 

IG Nº 593165000

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MÃO DE 

OBRA TERCEIRIZADA, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da SEFAZ, na área de Serviços Gerais, 

conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO 

PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 

– Edson Queiroz, no dia 20.MAI.2011 às 8h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO 

EDITAL: No site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 03 de 

Maio de 2011. JOSÉ ILNÁ CORREIA - PREG0EIRO

EDITAL

O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, 

TORNA PÚBLICO que se encontra nesta Secretaria, para análise, o Estudo de 

Viabilidade Ambiental (EVA) da Transportadora Granero Transportes Ltda. O 

referido EVA está à disposição dos interessados para consulta, no horário das 10:00 

às 16:00 horas, nos dias úteis, na sala do CADES, junto à Secretaria Municipal do 

Verde e do Meio Ambiente, à Rua do Paraíso, 387 - 7º andar Paraíso - São Paulo.

Maiores informações pelo telefone: 3396-3309/3396-3315.

SECRETARIA DO VERDE
E MEIO AMBIENTE

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores membros associados da ABRAPARK - Associação Nacional de 
Estacionamentos Urbanos, para Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de 
maio de 2011, às 08:30 horas, em primeira convocação com presença da maioria absoluta dos 
associados, na sua sede social situada à Av. Paulista, 2073, Horsa I, conj. 322, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: a) alteração do Estatuto Social da ABRAPARK - Associação Nacional de 
Estacionamento Urbanos. Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia será realizada trinta minutos após, no 
mesmo dia e local, em segunda convocação com no mínimo 1/3 de associados presentes.

São Paulo,  05 de maio de 2011
André Piccoli - Presidente

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria 
da Fazenda, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico NCC/RP n° 13/2011, do tipo Menor 
Preço, para a Composição de Ata de Registro 
de Preços para Aquisição e Instalação Futura 
e Eventual de Divisórias em Painéis e seus 
Acessórios para as Unidades Fazendárias 
Instaladas na Capital, Grande São Paulo e 
Interior, a ser realizada por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado “Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 
São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 
19/05/2011, às 10:00 horas. Os interessados em 
participar do certame deverão acessar a partir de 
06/05/2011, o site: www.bec.sp.gov.br, mediante 
a obtenção de senha de acesso ao sistema e 
credenciamento de seus representantes. O Edital 
da presente licitação encontra-se disponível no site 
www.e-negociospublicos.com.br.

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria 
da Fazenda, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico NCC/RP n° 12/2011, do tipo Menor 
Preço, para a Composição de Ata de Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Eventual de 
Licenças da Solução Tibco Software Inc; Bem 
como Serviços de Suporte Local e Internacional, 
Manutenção, Treinamentos, Horas de Suporte 
à Automação de Fluxos e Horas de Consultoria 
para Melhoria e Mapeamento de Processos, a 
ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica 
de Compras do Governo do Estado de São 
Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 
18/05/2011, às 10:00 horas. Os interessados em 
participar do certame deverão acessar a partir de 
06/05/2011, o site: www.bec.sp.gov.br, mediante 
a obtenção de senha de acesso ao sistema e 
credenciamento de seus representantes. O Edital 
da presente licitação encontra-se disponível no site 
www.e-negociospublicos.com.br.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo-SEBRAE/SP
Processo 4301/2010 - Concorrência 02/2011

A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP torna público que os envelopes 
nº 03, contendo as propostas comerciais das concorrentes, serão abertos em ato 
público a ser realizado às 10h00 horas do dia 06 de maio de 2011, na Rua Vergueiro,
1117, 2º andar, sala 9, bairro da Liberdade, município de São Paulo-SP.
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