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1. MARCAS COCA-COLA 
  
 

DESCRIÇÃO/TIPO 
DE PRODUTO 

Coca-
Cola 

Fanta 
/ 

Sprite  
(1) 

Guaraná 
Kuat  
(2) 

Coca-
Cola 

Zero / 
Light 

(3) 

Taí ou 
Simba 

Guaraná 
(4) 

Schweppes 
(5) 

Aquarius 
Fresh 

(6) 

Coca-Cola 
(sabores) 

(7) 

Coca-
Cola 

Stevia 
(8) 

Guaraná 
Jesus 

(9) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 

até 260 ml 1,72 1,57 1,67        

de 261 a 599 ml 2,93 2,88 2,80 2,92       

de 600 a 999 ml 3,11          

igual ou mais 1000 
ml 3,30 2,75 2,02        

VIDRO DESCARTÁVEL 

até 360 ml 3,02     3,16     

de 361 a 660 ml           

de 661 a 1200 ml 5,10          

PLÁSTICO RETORNÁVEL 

de 1301 a 1600 ml 3,74 3,59  3,80       

de 1601 a 2100 ml 4,78 4,70  4,67       

EMBALAGEM PET 

até 260 ml 1,65 1,72 1,95 1,70       

de 261 ml a 400 ml 2,41 2,56         

de 401 ml a 660 ml 4,17 4,18 3,83 4,20   3,09    

de 661 ml a 1200 ml 4,54   4,57       

de 1201 ml a 1750 
ml 6,18 5,52 3,84 6,23  6,41 4,18  6,26  

de 1751 ml a 2499 
ml 7,14 6,14 4,94 7,21 4,35      

de 2500 ml a 2749 
ml 7,25 6,22 5,67 7,60       

igual ou acima de 
2750 ml 8,21 6,80 6,10        

LATA 

 até 270 ml 1,95 1,93 1,87 1,92       

 de 271 a 310 ml 2,43 1,91  2,24    4,66   

 de 311 a 360 ml  2,90 2,84 2,71 2,95  3,19   2,98 4,65 

EMBALAGENS DE ALUMÍNIO 

Coca-Cola (todas) - Garrafa alumínio 250 ml 5,26 

Demais marcas Coca-Cola (10) 

2. MARCAS AMBEV 
 
 

DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO 

Guaraná 
Antarctica 

(11) 

Soda Limonada / 
Sukita 

(12) 

Água 
Tônica 

(13) 

Pepsi-
Cola 
(14) 

Antarctica 
Citrus 
(15) 

H2OH! 
(16) 

Mountain 
Dew 
(17) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 

até 260 ml        

de 261 a 599 ml 2,87 2,82 2,86 2,83    

de 600 a 999 ml        

igual ou mais de 1000 ml 2,73   2,59    

VIDRO DESCARTÁVEL 

até 360 ml        

de 361 ml a 660 ml        

de 661 ml a 1200 ml 3,66   3,84    

EMBALAGEM PET 

até 260 ml 1,24 1,25  1,24    

de 261 ml a 400 ml        

de 401 ml a 660 ml 3,54 3,57  3,55  3,32 3,17 

de 661 ml a 1200 ml        

de 1201 ml a 1750 ml 5,30 5,10  4,96 5,98 6,35 5,81 

de 1751 ml a 2499 ml 6,30 5,97  6,27    

de 2500 ml a 2749 ml 6,98 7,06  6,77    

igual ou acima de 2750 ml 7,38   7,20    

LATA 

 até 270 ml 1,59     1,66       

 de 271 a 310 ml           2,04   

 de 311 a 360 ml  2,66 2,71 3,03 2,77 2,98     

Demais marcas AMBEV (18) 

3. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES 
 

DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO 

Fibz 
(19) 

Schin / 
Itubaína 
(Todas) 

(20) 

Dolly 
(Todas) 

(21) 

Arco Íris / 
Cotuba 
(Todas) 

(22) 

Poty 
(Todas) 

(23) 

Roller 
(Todas) 

(24) 
Chinotto 

(25) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 

até 260 ml       1,39       

de 261 a 599 ml       1,76 1,51 1,51   

de 600 a 999 ml   2,70   2,00 1,73     

igual ou de mais 1000 ml       3,00       

VIDRO DESCARTÁVEL 

até 360 ml   2,69   2,71       

de 361 a 660 ml               

de 661 a 1200 ml               

EMBALAGEM PET 

até 260 ml   1,28   1,56 1,44 1,48   

de 261 a 400 ml     1,37 2,31       

de 401 a 660 ml 2,87 2,48   2,65 2,52 2,52   

de 661 a 1200 ml         3,28 3,28   

de 1201 a 1750 ml         3,43 3,41   

de 1751 a 2499 ml 4,97 4,00 3,32 4,09 3,93 4,23   

de 2500 a 2749 ml               

igual ou acima de 2750 ml         6,27 6,34   

LATA 

 até 270 ml         1,72 1,73 2,95 

 de 271 a 310 ml               

 de 311 a 360 ml  2,17 2,43   2,39 1,98 1,98   

relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 
1º do artigo 313-O do RICMS, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será o preço praticado pelo 
sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST.

§ 1º - O Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:
1 – 42,73%, tratando-se de saída de estabelecimento:
a) de fabricante de veículos automotores, para atender 

índice de fidelidade de compra de que trata o artigo 8º da Lei 
federal 6.729, de 28-11-1979;

b) de fabricante de veículos, máquinas e implementos agrí-
colas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma 
exclusiva, mediante contrato de fidelidade;

c) atacadista de peças controlado por fabricante de veículo 
automotor, que opere exclusivamente junto aos concessionários 
integrantes da rede de distribuição do referido fabricante, 
mediante contrato de fidelidade;

2 – Nos demais casos:
a) 145,68%, para acumuladores elétricos de chumbo, do 

tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, NCM 
8507.10, exceto o disposto na alínea “b”;

b) 123,53%, para acumuladores elétricos de chumbo, do 
tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, de capa-
cidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 
V, NCM 8507.10.10;

c) 71,48%, para as demais mercadorias.
§ 2º - Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente 

de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada 
com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo 
remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá 
utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:

IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/
(1 - ALQ intra)] -1, onde:

1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, 
conforme previsto no caput;

2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo reme-
tente localizado em outra unidade da Federação;

3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste 
Estado.

Artigo 2º - A partir de 01-04-2019, a base de cálculo para 
fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas sub-
sequentes das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-O do 
RICMS, com destino a estabelecimento localizado em território 
paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos 
os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e 
outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor 
adicionado calculado mediante a multiplicação do preço pratica-
do pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será 
estabelecido mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

1 - a entidade representativa do setor deverá apresentar 
à Secretaria da Fazenda levantamento de preços com base em 
pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de 
reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, 
observando o seguinte cronograma:

a) até 30-06-2018, a comprovação da contratação da pes-
quisa de levantamento de preços;

b) até 31-12-2018, a entrega do levantamento de preços;
2 - deverá ser editada a legislação correspondente.
§ 2º - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos 

no item 1 do § 1º, a Secretaria da Fazenda poderá editar ato 
divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-04-2019.

§ 3º - Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente 
de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada 
com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo 
remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá 
utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela fórmula indicada 
no § 2º do artigo 1º.

Artigo 3º - Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria 
CAT 136/15, de 29-10-2015.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017.
 Portaria CAT 46, de 29-06-2017

Altera a Portaria CAT 149/15, de 14-12-2015, que 
estabelece a base de cálculo na saída de medica-
mentos e mercadorias arroladas no § 1º do artigo 
313-A do Regulamento do ICMS

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista 
o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-
1989, nos artigos 41, 43, 313-A e 313-B do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decre-
to 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:

Artigo 1° - Passam a vigorar, com a redação que se segue, 
os dispositivos adiante indicados da Portaria CAT 149/15, de 
14-12-2015:

I - o “caput” do artigo 1º, mantidos os seus incisos:
“Artigo 1º - No período de 01-01-2016 a 31-07-2017, a 

base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no 
§ 1º do artigo 313-A do Regulamento do ICMS, com destino a 
estabelecimento localizado em território paulista, será:” (NR);

II - do artigo 2º:
a) o “caput”, mantidos os seus incisos:
“Artigo 2º - A partir de 01-08-2017, a base de cálculo para 

fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 
313-A do Regulamento do ICMS, com destino a estabelecimento 
localizado em território paulista, será estabelecida mediante 
pesquisa de preços realizada com observância dos seguintes 
procedimentos:” (NR);

b) o parágrafo único:
“Parágrafo único - Na hipótese de não cumprimento dos 

prazos previstos no inciso I, a Secretaria da Fazenda poderá 
editar ato divulgando a base de cálculo que vigorará a partir de 
01-08-2017.” (NR).

Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria CAT- 47, de 29-06-2017

Divulga valores atualizados para base de cálculo da 
substituição tributária de refrigerantes, conforme 
pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas – FIPE e pela Fundação de 
Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista 
o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 
01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, 
e considerando os dados constantes de pesquisa da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, trazida aos autos do 
Processo GDOC 23.750-490337/2005, pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas, 
e os dados constantes de pesquisa da Fundação de Ciência, 
Tecnologia e Ensino - FUNDACTE, trazida aos autos do Processo 
GDOC 23750-595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de 
Refrigerantes do Brasil expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Para determinação da base de cálculo do ICMS, 
no período de 01-07-2017 a 31-12-2017, na sujeição passiva 
por substituição tributária, com retenção antecipada do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias adiante indica-
das, serão utilizados os seguintes valores em reais:

afastamentos para pleito eleitoral nos anos de 2008 (93 dias 
no período de 05-07-2008 a 05-10-2008) e de 2012 (93 dias no 
período de 07-07-2012 a 07-10-2012). Isto posto, fica intimada 
que poderá ofertar recurso contra os termos da presente decisão, 
no prazo de 15 dias a contar da presente, nos termos do disposto 
no artigo 44 da Lei 10.177, de 30-12-1998.

- os fundamentos da defesa apresentada pelo servidor 
Mário Eduardo Ruiz Ferrari, RG: 27.114.306-X, Agente de Escolta 
e Vigilância Penitenciária de Nível III, do SQC-III-QSAP, que se 
manifesta contrário à invalidação do ato de concessão do 1º 
bloco aquisitivo de licença-prêmio, declarando sua invalidação, 
diante dos fundamentos constantes do presente expediente 
Parecer PA 07/2016, em face da revisão de sua contagem de 
tempo de serviço, em decorrência do afastamento para pleito 
eleitoral no ano de 2012 (93 dias no período de 07-07-2012 a 
07-10-2012). Isto posto, fica intimado que poderá ofertar recur-
so contra os termos da presente decisão, no prazo de 15 dias a 
contar da presente, nos termos do disposto no artigo 44 da Lei 
10.177, de 30-12-1998.

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 Extrato de Contrato
Dispensa
Processo 215/17-PI
Objeto: Aquisição de material para escritório.
Contratante: Penitenciária de Irapuru
Contratada: Mixpel Distribuidora Eireli ME
CNPJ: 23.799.954/0001-01
Modalidade: Dispensa
Nota de Empenho: 2017NE00440
Valor total: R$ 144,96
Data da celebração: 27-06-2017
Programa de trabalho: 14.122.3813.6146.0000
PTRES: 380713
Fonte: 001001001
Natureza de despesa: 339030-41
Prazo de vigência: 20 dias
Parecer: s/nº - Publicado em atendimento ao Decreto 

Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto 
Estadual 61.897 de 31-03-2016.

 Extrato de Contrato
Dispensa
Processo 216/17-PI
Objeto: Aquisição de material de uso veterinário.
Contratante: Penitenciária de Irapuru
Contratada: Thiago Verzegnossi da Silva
CNPJ: 18.475.851/0001-56
Modalidade: Dispensa
Nota de Empenho: 2017NE00441
Valor total: R$ 300,00
Data da celebração: 28-06-2017
Programa de trabalho: 14.421.3813.6139.0000
PTRES: 380716
Fonte: 001001001
Natureza de despesa: 339030-34
Prazo de vigência: 20 dias
Parecer: s/nº - Publicado em atendimento ao Decreto 

Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto 
Estadual 61.897 de 31-03-2016.

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 29-6-2017
Convite BEC 380231000012017OC00124, objeto do Proces-

so 190/17-PT que trata da despesa com aquisição de material 
de consumo através da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. 
Acolho a decisão da Comissão Julgadora Permanente de Lici-
tação, quanto ao resultado final da grade, Homologo o referido 
certame e Adjudico o objeto da presente Licitação da seguinte 
maneira: Item: 02 - a favor da empresa Antonio Amaral Vilas 
Boas Neto Eireli - ME, no valor total de R$ 1.147,50; Item: 03 - a 
favor da empresa José G.b.s. Da Silva - ME, no valor total de R$ 
572,00. O total Geral desta aquisição é R$ 1.719,50.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria PFT - 154, de 29-6-2017
A Diretora Técnica III da Penitenciária Feminina de Tupi Pau-

lista, conforme Decreto 56.935, de 15-05-2011 e Considerando 
a Resolução SAP - 76, de 23-06-2017, publicada no Diário Oficial 
de 24-06-2017, a qual estabelece a obrigatoriedade da Leitura 
constante do consumo de água no âmbito da Secretaria da 
Administração Penitenciária, determina:

Art. 1º – Ficam, como responsável pelo controle de lei-
tura do hidrômetro (relógio medidor do consumo de água) 
diariamente, inclusive finais de semana e feriados, no período 
compreendido entre às 17:00 e 18:00 Horas, sem prejuízo de 
suas atividades, cargos ou funções, os seguintes servidores: 
Diarista: Júlio César de Macedo, RG. 40.099.970-5, Oficial Admi-
nistrativo; como suplente: Aparecido Humberto Matheus, RG. 
47.923.777-3, Oficial Administrativo; Turno I – Rodrigo Gomes 
Nascimento, RG. 25.749.055-3, Agente de Segurança Penitenci-
ária; como suplente: Roberto Cristiano Turri, RG. 22.259.146-8; 
Turno III – Eduardo Morello Ferreira, RG. 27.570.781-7, Agente 
de Segurança Penitenciária; como suplente: Adilson Felex Silva, 
RG. 41.991.349-X, Agente de Segurança Penitenciária.

Art. 2º – Ficam, como responsável pelo preenchimento 
da planilha diária, sem prejuízo de suas atividades, cargos ou 
funções, os seguintes servidores: Neusa Marton de Oliveira da 
Matta, RG. 17.606.863-6, Diretor II do Centro Administrativo; 
como suplente: Tânia Cristina Sanches Cereali, RG. 25.192.153-
0, Diretor I do Núcleo de Finanças e Suprimentos.

Art. 3º – Até o primeiro dia útil de cada mês as planilhas 
devem ser entregues a Diretora do Centro Administrativo ou 
Diretora do Núcleo de Finanças, para prosseguimento do Con-
trole Mensal (planilha mensal).

Art. 4º – Dê-se ciência aos interessados, inclusive da 
Resolução.

 Fazenda
 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 Portaria CAT 45, de 29-06-2017

Estabelece a base de cálculo na saída de autope-
ças, a que se refere o artigo 313-P do Regulamento 
do ICMS

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em 
vista o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 
01-03-1989, e nos artigos 41, 313-O e 313-P do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decre-
to 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:

Artigo 1° - No período de 01-07-2017 a 31-03-2019, a 
base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
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