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Cláusula primeira O inciso VI da cláusula quarta do Ajuste
SINIEF 19/16, de 9 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"VI - o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da
NFC-e, com as informações a seguir indicadas, quando o produto
comercializado possuir código de barras com GTIN (Numeração Glo-
bal de Item Comercial), observado o disposto nos §§ 3º e 4º da
cláusula sétima:

a) cEAN: Código de barras GTIN do produto que está sendo
comercializado na NF-e, podendo ser referente a unidade de logística
do produto;

b) cEANTrib: Código de barras GTIN do produto tributável,
ou seja, a unidade de venda no varejo, devendo, quando aplicável,
referenciar a menor unidade identificável por código GTIN;

c) qCom: Quantidade comercial, ou seja, a quantidade de
produto na unidade de comercialização na NF-e;

d) uCom: Unidade de medida para comercialização do pro-
duto na NF-e;

e) vUnCom: Valor unitário de comercialização do produto na
NF-e;

f) qTrib: Conversão da quantidade comercial à unidade de
medida da apresentação do item para comercialização no varejo,
devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade identificável
por código GTIN;

g) uTrib: Unidade de medida da apresentação do item para
comercialização no varejo, devendo, quando aplicável, referenciar a
menor unidade identificável por código GTIN;

h) vUnTrib: Conversão do valor unitário comercial à unidade
de medida da apresentação do item para comercialização no varejo,
devendo, quando aplicável, referenciar a menor unidade identificável
por código GTIN;

i) Os valores obtidos pela multiplicação entre os campos das
alíneas "c" e "e" e as alíneas "f" e "h" devem produzir o mesmo
resultado.".

Cláusula segunda O § 4º fica acrescido à cláusula sétima do
Ajuste SINIEF 19/16, com a seguinte redação:

"§ 4º Os detentores de códigos de barras deverão manter
atualizados os dados cadastrais de seus produtos junto à organização
legalmente responsável pelo licenciamento do respectivo código de
barras, de forma a manter atualizado o Cadastro Centralizado de
GTIN.".

Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data da sua
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 2018.

Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti
Guardia; Secretário da Receita Federal do Brasil - Paulo Ricardo de
Souza Cardoso por Jorge Antônio Deher Rachid; Acre - Lilian Vir-
ginia Bahia Marques Caniso por Joaquim Manoel Mansour Macêdo,
Alagoas - George André Palermo Santoro, Amapá - Neiva Lúcia da
Costa Nunes por Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Luiz Gon-
zaga Campos de Souza por Francisco Arnóbio Bezerra Mota, Bahia -
Manoel Vitório da Silva Filho, Distrito Federal - Wilson José de

Paula, Espírito Santo - Bruno Funchal, Goiás - João Furtado de
Mendonça Neto, Maranhão - Magno Vasconcelos Pereira por Mar-
cellus Ribeiro Alves, Mato Grosso - Último Almeida de Oliveira por
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Mato Grosso do Sul - Márcio
Campos Monteiro, Minas Gerais - João Alberto Vizzotto por José
Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Maria Rute Tostes por Nilo
Emanoel Rendeiro de Noronha, Paraíba - Ronaldo Raimundo Me-
deiros por Marconi Marques Frazão, Paraná - Mauro Ricardo Ma-
chado Costa, Pernambuco - Leonardo Ângelo de Souza Santos por
Marcelo Andrade Bezerra Barros, Piauí -r Rafael Tajra Fonteles, Rio
de Janeiro - Gustavo de Oliveira Barbosa, Rio Grande do Norte -
André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Luis Antônio Bins por
Giovani Batista Feltes, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa por Wag-
ner Garcia de Freitas, Roraima - Ronaldo Marcilio Santos, Santa
Catarina - Valério Odorizzi Junior por Almir José Gorges, São Paulo
- Helcio Tokeshi, Sergipe - Josué Modesto dos Passos Subrinho e
Tocantins - Paulo Antenor de Oliveira.

AJUSTE SINIEF No- 17, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Institui Regime Especial nas operações in-
ternas e interestaduais de movimentação de
livros didáticos do Programa Nacional do
Livro Didático - PNLD.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o
Secretário da Receita Federal do Brasil, na 166ª Reunião Ordinária do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, realizada em
Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, tendo em vista o
disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte ajuste:

Cláusula primeira Fica instituído regime especial para es-
tabelecer procedimentos relativos às operações internas e interes-
taduais de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático -
PNLD, dos fornecedores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação - FNDE - até as escolas públicas de todo o território
nacional.

§ 1º O FNDE, com sede no Distrito Federal, fica autorizado
a emitir nota fiscal eletrônica, modelo 55, para acobertar as operações
descritas no caput, devendo estar inscrito no Cadastro Fiscal do Dis-
trito Federal.

§ 2º O FNDE fica dispensado da escrituração fiscal e das
demais obrigações acessórias afetas às notas fiscais emitidas para
acobertar a movimentação dos materiais didáticos descrita no caput.

Cláusula segunda O fornecedor do FNDE deve emitir Nota
Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, relativamente:

I - ao faturamento, que, além das informações previstas na
legislação, deve conter como destinatário o FNDE;

II - a cada remessa destinada aos centros de distribuição dos
Correios, que, além das informações previstas na legislação, deve
conter:

a) como destinatário, o FNDE;
b) como natureza da operação, a expressão "Remessa por

conta e ordem de terceiros";
c) no campo "Chave de Acesso da NF-e Referenciada", a

chave de acesso da NF-e relativa ao faturamento, emitida de acordo
com o disposto no inciso I;

d) no grupo de Identificação do Local de entrega, o CNPJ do
FNDE e o endereço do centro de distribuição onde será feita a
entrega dos livros didáticos;

e) no campo "Informações Complementares", a expressão
"NF-e emitida nos termos do Ajuste XX/XX";

III - a cada remessa dos livros didáticos a ser realizada
diretamente ao destinatário final, que, além das informações previstas
na legislação, deve conter:

a) como destinatário, o FNDE;
b) como natureza da operação, a expressão "Remessa por

conta e ordem de terceiros";
c) no campo "Chave de Acesso da NF-e Referenciada", a

chave de acesso da NF-e relativa ao faturamento, emitida de acordo
com o disposto no inciso I;

d) no grupo de Identificação do Local de entrega, o CNPJ do
FNDE e o endereço onde será feita a entrega dos livros didáticos;

e) no campo "Informações Complementares", a expressão
"NF-e emitida nos termos do Ajuste XX/XX".

Cláusula terceira Para a movimentação dos livros didáticos
do PNLD entre os centros de distribuição dos Correios, o FNDE deve
emitir NF-e modelo 55, que, além das informações previstas na le-
gislação, deve conter:

I - no grupo de informações do destinatário, os dados do
próprio emitente;

II - no grupo de identificação do local de retirada, o CNPJ do
FNDE e o endereço do centro de distribuição dos Correios de onde
será feita a retirada dos livros didáticos;

III - no grupo de identificação do local de entrega, o CNPJ
do FNDE e o endereço do centro de distribuição onde será feita a
entrega dos livros didáticos;

AJUSTE SINIEF No- 18, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Altera o Convênio s/nº, que instituiu o Sis-
tema Nacional Integrado de Informações
Econômico - Fiscais - SINIEF -, relativa-
mente ao Código Fiscal de Operações e
Prestações - CFOP.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 29 de
setembro de 2017, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966), resolve
celebrar o seguinte ajuste:

Cláusula primeira Os códigos a seguir enumerados, com as
respectivas Notas Explicativas, ficam acrescidos ao Anexo do Con-
vênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o Sistema
Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, que trata do
Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP, com as seguintes
redações:

1.131 - Entrada de mercadoria com previsão de posterior
ajuste ou fixação de preço, decorrente de operação de ato coope-
rativo.

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias com
previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, proveniente de
cooperado, bem como proveniente de outra cooperativa, em que a
saída tenha sido classificada no código "5.131 - Remessa de produção
do estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de
preço.";

1.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para co-
mercialização.

Classificam-se neste código as entradas para comercialização
referentes a fixação de preço de produção do estabelecimento do
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída
tenha sido classificada sob o código "5.132 - Fixação de preço de
produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anterior-
mente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato
cooperativo.";

1.135 - Fixação de preço de produção do estabelecimento
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para in-
dustrialização.

Classificam-se neste código as entradas para industrialização
referentes a fixação de preço de produção do estabelecimento do
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída
tenha sido classificada sob o código "5.132 - Fixação de preço de
produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anterior-
mente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato
cooperativo.";

1.213 - Devolução de remessa de produção do estabele-
cimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato
cooperativo.

Classificam-se neste código as devoluções de remessa que
tenham sido classificadas no código "5.131 - Remessa de produção do
estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço
de ato cooperativo.";

1.214 - Devolução de fixação de preço de produção do
estabelecimento produtor, de ato cooperativo.

Classificam-se neste código as devoluções de fixação de
preço de produção do estabelecimento produtor cuja saída tenha sido
classificada no código "5.132 - Fixação de preço de produção do
estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com pre-
visão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo.";

2.131 - Entrada de mercadoria com previsão de posterior
ajuste ou fixação de preço, decorrente de operação de ato coope-
rativo.

Classificam-se neste código as entradas de mercadorias com
previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, proveniente de
cooperado, bem como proveniente de outra cooperativa, em que a
saída tenha sido classificada no código "6.131 - Remessa de produção
do estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de
preço.";

2.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para co-
mercialização.

Classificam-se neste código as entradas para comercialização
referentes a fixação de preço de produção do estabelecimento do
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída
tenha sido classificada sob o código "6.132 - Fixação de preço de
produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anterior-
mente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço ou fi-
xação de preço de ato cooperativo.";

2.135 - Fixação de preço de produção do estabelecimento
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para in-
dustrialização.

Classificam-se neste código as entradas para industrialização
referentes a fixação de preço de produção do estabelecimento do
produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída
tenha sido classificada sob o código "6.132 - Fixação de preço de
produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anterior-
mente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço ou fi-
xação de preço de ato cooperativo."

IV - no campo informações complementares, a expressão
''NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF ...''.

Parágrafo único. Caso a entrega seja destinada a mais de
uma unidade federada, devem ser emitidas tantas notas fiscais quantas
forem as unidades federadas de destino.

Cláusula quarta Para a remessa dos livros didáticos a ser
realizada dos centros de distribuição dos Correios para as unidades
federadas de destino nas quais os livros serão distribuídos, o FNDE
deve emitir NF-e modelo 55, que, além das informações previstas na
legislação, deve conter:

I - no grupo de informações do destinatário, os dados do
próprio emitente;

II - no grupo de identificação do local de retirada, o CNPJ do
FNDE e o endereço do centro de distribuição dos Correios de onde
será feita a retirada dos livros didáticos;

III - no grupo de identificação do local de entrega:
a) o CNPJ do FNDE;
b) nos campos logradouro, bairro e número do local de

entrega, a expressão "diversos";
c) nos campos de município, a capital da unidade federada

onde serão efetuadas as entregas;
IV - no campo informações complementares, a expressão

''NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF ...''.
Parágrafo único. Caso a entrega seja destinada a mais de

uma unidade federada, devem ser emitidas tantas notas fiscais quantas
forem as unidades federadas de destino.

Cláusula quinta Para acobertar as operações internas de mo-
vimentação de livros didáticos até as escolas públicas, fica autorizada
a utilização dos documentos padrões de controle de movimentação de
entrega adotados pelo FNDE e pelos Correios.

Cláusula sexta Este ajuste entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.

Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti
Guardia; Secretário da Receita Federal do Brasil - Paulo Ricardo de
Souza Cardoso por Jorge Antônio Deher Rachid; Acre - Lilian Vir-
ginia Bahia Marques Caniso por Joaquim Manoel Mansour Macêdo,
Alagoas - George André Palermo Santoro, Amapá - Neiva Lúcia da
Costa Nunes por Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Luiz Gon-
zaga Campos de Souza por Francisco Arnóbio Bezerra Mota, Bahia -
Manoel Vitório da Silva Filho, Distrito Federal - Wilson José de

Paula, Espírito Santo - Bruno Funchal, Goiás - João Furtado de
Mendonça Neto, Maranhão - Magno Vasconcelos Pereira por Mar-
cellus Ribeiro Alves, Mato Grosso - Último Almeida de Oliveira por
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Mato Grosso do Sul - Márcio
Campos Monteiro, Minas Gerais - João Alberto Vizzotto por José
Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Maria Rute Tostes por Nilo
Emanoel Rendeiro de Noronha, Paraíba - Ronaldo Raimundo Me-
deiros por Marconi Marques Frazão, Paraná - Mauro Ricardo Ma-
chado Costa, Pernambuco - Leonardo Ângelo de Souza Santos por
Marcelo Andrade Bezerra Barros, Piauí -r Rafael Tajra Fonteles, Rio
de Janeiro - Gustavo de Oliveira Barbosa, Rio Grande do Norte -
André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Luis Antônio Bins por
Giovani Batista Feltes, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa por Wag-
ner Garcia de Freitas, Roraima - Ronaldo Marcilio Santos, Santa
Catarina - Valério Odorizzi Junior por Almir José Gorges, São Paulo
- Helcio Tokeshi, Sergipe - Josué Modesto dos Passos Subrinho e
Tocantins - Paulo Antenor de Oliveira.
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2.213 - Devolução de remessa de produção do estabele-
cimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato
cooperativo.

Classificam-se neste código as devoluções de remessa que
tenham sido classificadas no código "6.131 - Remessa de produção do
estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço
de ato cooperativo.";

2.214 - Devolução de fixação de preço de produção do
estabelecimento produtor, de ato cooperativo.

Classificam-se neste código as devoluções de fixação de
preço de produção do estabelecimento produtor cuja saída tenha sido
classificada no código "6.132 - Fixação de preço de produção do
estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com pre-
visão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo.";

5.131 - Remessa de produção do estabelecimento, com pre-
visão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato cooperativo.

Classificam-se neste código as saídas de produção de co-
operativa, de estabelecimento de cooperado, com previsão de pos-
terior ajuste ou fixação de preço.";

5.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento,
inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior
ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo.

Classificam-se neste código a fixação de preço de produção
do estabelecimento do produtor, inclusive quando cuja remessa an-
terior tenha sido classificada sob o código "5.131 - Remessa de
produção do estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou
fixação de preço, de ato cooperativo.";

5.213 - Devolução de entrada de mercadoria com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo.

Classificam-se neste código as devoluções de entradas que
tenham sido classificadas no código "1.131 - Entrada de mercadoria
com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, decorrente de
operação de ato cooperativo.";

5.214 - Devolução de fixação de preço de produção do
estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente
com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato co-
operativo, para comercialização.

Classificam-se neste código as devoluções de fixação de
preço de mercadorias do estabelecimento produtor cuja entrada para
comercialização tenha sido classificada no código "1.132 - Fixação de
preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando
remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação
de preço de ato cooperativo.";

5.215 - Devolução de fixação de preço de produção do
estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente
com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato co-
operativo, para industrialização.

Classificam-se neste código as devoluções de fixação de
preço de mercadorias do estabelecimento produtor cuja entrada para
industrialização tenha sido classificada no código "1.135 - Fixação de
preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando
remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação
de preço de ato cooperativo.";

6.131 - Remessa de produção de estabelecimento, com pre-
visão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo.

Classificam-se neste código as saídas de produção de co-
operativa, de estabelecimento de cooperado, com previsão de pos-
terior ajuste ou fixação de preço.";

6.132 - Fixação de preço de produção do estabelecimento,
inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior
ajuste ou fixação de preço ou fixação de preço de ato cooperativo.

Classificam-se neste código a fixação de preço de produção
do estabelecimento do produtor, inclusive quando cuja remessa an-
terior tenha sido classificada sob o código "6.131 - Remessa de
produção de estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou
fixação de preço de ato cooperativo".

6.213 - Devolução de entrada de mercadoria com previsão de
posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo.

Classificam-se neste código as devoluções de entradas que
tenham sido classificadas no código "2.131 - Entrada de mercadoria
com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, decorrente de
operação de ato cooperativo".

6.214 - Devolução de fixação de preço de produção do
estabelecimento produtor, inclusive uando remetidas anteriormente
com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato co-
operativo, para comercialização.

Classificam-se neste código as devoluções de fixação de
preço de mercadorias do estabelecimento produtor cuja entrada para
comercialização tenha sido classificada no código "2.132 - Fixação de
preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando
remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação
de preço de ato cooperativo.";

6.215 - Devolução de fixação de preço de produção do
estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente
com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, de ato co-
operativo para industrialização.

Classificam-se neste código as devoluções de fixação de
preço de mercadorias do estabelecimento produtor cuja entrada para
industrialização tenha sido classificada no código "2.135 - Fixação de
preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando
remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação
de preço de ato cooperativo.";

Clausula segunda As notas explicativas dos códigos a seguir
indicados, constantes do Anexo Código Fiscal de Operações e Pres-
tações - CFOP - do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, que
instituiu o Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais -
SINIEF, passam a vigorar com as seguintes redações:

I - dos CFOP 1.101, 2.101 e 3.101:
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a

serem utilizadas em processo de industrialização ou produção ru-
ral.";

II - dos CFOP 1.102, 2.102 e 3.102:
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a

serem comercializadas.";
III - do CFOP: 2.401:
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a

serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural,
decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de
substituição tributária.";

IV - do CFOP: 2.403:
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a

serem comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias
sujeitas ao regime de substituição tributária";

V - dos CFOP: 5.101 e 6.101:
Classificam-se neste código as vendas de produtos indus-

trializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.";
VI - dos CFOP: 5.102 e 6.102:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias ad-

quiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comer-
cialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo in-
dustrial no estabelecimento.";

VII - dos CFOP 5.401 e 6.401:
Classificam-se neste código as vendas de produtos indus-

trializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento em operações
com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, na con-
dição de contribuinte substituto.".

Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 2018.

Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti
Guardia; Acre - Lilian Virginia Bahia Marques Caniso por Joaquim
Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - George André Palermo Santoro,
Amapá - Neiva Lúcia da Costa Nunes por Josenildo Santos Abrantes,
Amazonas - Luiz Gonzaga Campos de Souza por Francisco Arnóbio
Bezerra Mota, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Distrito Federal
- Wilson José de Paula, Espírito Santo - Bruno Funchal, Goiás - João
Furtado de Mendonça Neto, Maranhão - Magno Vasconcelos Pereira
por Marcellus Ribeiro Alves, Mato Grosso - Último Almeida de
Oliveira por Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Mato Grosso do Sul
- Márcio Campos Monteiro, Minas Gerais - João Alberto Vizzotto por
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Maria Rute Tostes por
Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha, Paraíba - Marconi Marques
Frazão, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa, Pernambuco - Leo-
nardo Ângelo de Souza Santos por Marcelo Andrade Bezerra Barros,
Piauí - Rafael Tajra Fonteles, Rio de Janeiro - Gustavo de Oliveira
Barbosa, Rio Grande do Norte - André Horta Melo, Rio Grande do
Sul - Luis Antônio Bins por Giovani Batista Feltes, Rondônia -
Roberto Carlos Barbosa por Wagner Garcia de Freitas, Roraima -
Ronaldo Marcilio Santos, Santa Catarina - Valério Odorizzi Junior
por Almir José Gorges, São Paulo - Helcio Tokeshi, Sergipe - Josué
Modesto dos Passos Subrinho e Tocantins - Paulo Antenor de Oli-
veira.

CONVÊNIO ICMS No- 100, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza a concessão de redução de base de
cálculo na prestação de serviço de trans-
porte intermunicipal de passageiro.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 29 de
setembro de 2017, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte convênio:

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre e Ceará au-
torizados a conceder redução de base de cálculo na prestação de
serviço de transporte intermunicipal de passageiro, que tenha início e
término em seu território, de forma que a carga tributária resulte no
percentual mínimo equivalente a 7% (sete por cento) sobre o valor da
prestação.

Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data da
publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês sub-
sequente ao de sua publicação até 30 de setembro de 2019.

Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti
Guardia; Acre - Lilian Virginia Bahia Marques Caniso por Joaquim
Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - George André Palermo Santoro,
Amapá - Neiva Lúcia da Costa Nunes por Josenildo Santos Abrantes,
Amazonas - Luiz Gonzaga Campos de Souza por Francisco Arnóbio
Bezerra Mota, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Distrito Federal
- Wilson José de Paula, Espírito Santo - Bruno Funchal, Goiás - João
Furtado de Mendonça Neto, Maranhão - Magno Vasconcelos Pereira
por Marcellus Ribeiro Alves, Mato Grosso - Último Almeida de
Oliveira por Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Mato Grosso do Sul
- Márcio Campos Monteiro, Minas Gerais - João Alberto Vizzotto por
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Maria Rute Tostes por
Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha, Paraíba - Marconi Marques
Frazão, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa, Pernambuco - Leo-
nardo Ângelo de Souza Santos por Marcelo Andrade Bezerra Barros,
Piauí - Rafael Tajra Fonteles, Rio de Janeiro - Gustavo de Oliveira
Barbosa, Rio Grande do Norte - André Horta Melo, Rio Grande do
Sul - Luis Antônio Bins por Giovani Batista Feltes, Rondônia -
Roberto Carlos Barbosa por Wagner Garcia de Freitas, Roraima -
Ronaldo Marcilio Santos, Santa Catarina - Valério Odorizzi Junior
por Almir José Gorges, São Paulo - Helcio Tokeshi, Sergipe - Josué
Modesto dos Passos Subrinho e Tocantins - Paulo Antenor de Oli-
veira.

CONVÊNIO ICMS No- 101, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Altera o Convênio ICMS 92/15, que es-
tabelece a sistemática de uniformização e
identificação das mercadorias e bens pas-
síveis de sujeição aos regimes de substi-
tuição tributária e de antecipação de reco-
lhimento do ICMS com o encerramento de
tributação, relativos às operações subse-
quentes, e o Convênio ICMS 52/17, que
dispõe sobre as normas gerais a serem apli-
cadas aos regimes de substituição tributária
e de antecipação do ICMS com encerra-
mento de tributação, relativos às operações
subsequentes, instituídos por convênios ou
protocolos firmados entres os Estados e o
Distrito Federal.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na
sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 29 de
setembro de 2017, tendo em vista o disposto nos art. 6º a 9º da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como na alínea
"a" do inciso XIII do §1º e no § 7º do art. 13 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos arts. 102 e 199 do Código
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve
celebrar o seguinte convênio:

Cláusula primeira Os seguintes dispositivos do Convênio
ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015, passam a vigorar com a
seguinte redação:

I - o item 6.0 da tabela de que trata o Anexo XV:

6.0 14.006.00 3924.10.00 Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, não descartáveis

II - os itens 62.0, 69.0, 77.0, 79.0 e 110.0 da tabela de que trata o Anexo XVIII:

62.0 17.062.00 1905.90.90 Outros pães, exceto pão francês de até 200 g
69.0 17.069.00 1 5 1 2 . 1 9 . 11 Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou

igual a 15 mililitros
77.0 17.077.00 1601.00.00 Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01
79.0 17.079.00 16.02 Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03,

17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07
11 0 . 0 1 7 . 11 0 . 0 0 2202.10.00 Refrescos e outras bebidas prontas para beber, à base de chá e mate

III - o item 48.0 do Anexo XXI:

48.0 20.048.00 9619.00.00 Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01

IV - o item 79.6 do Anexo XVIII:

79.6 17.079.06 1602.50.00 Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina, exceto os descritos no CEST 17.079.07
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