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Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) publicou edital de
chamada pública para empresas interessadas em ser supridoras de gás natural. A chamada é coletiva, reunindo as distribuidoras de Alagoas (Algás),
Ceará (Cegás), Rio Grande do
Norte (Potigás) e Sergipe (Sergás) e aceitará gás natural, independentemente da origem,
em dois lotes alternativos de
contratação.
Hoje, a Petrobras é a supridora de gás do Nordeste, exceto
dos estados da Bahia e do Ceará. Do edital, devem participar
em torno de 10 empresas do ramo no Brasil, países europeus
e dos Estados Unidos. “São empresas que já atuam no Brasil
ou que têm interessam em importar gás de outros países para nos fornecer”, disse o diretor técnico Comercial da Copergás, Fabrício Bomtempo. A previsão é adquirir 2.406 milhões
de m3/dia de gás natural, com
o fornecimento previsto para
ser iniciado em 2022.
Ele explica que a chamada
é em conjunto com as companhias dos estados vizinhos, mas
as negociações serão bilaterais,
entre cada uma delas e o futuro supridor, uma vez que cada
uma precisará organizar novos
contratos aos que estão em vigência. As cinco distribuidoras,
juntas, atendem a mais de 184
mil consumidores de gás natural e possuem mais de 2.670 km
de redes de distribuição em 61
municípios. Até 2024, a meta é
crescer para 3.575 km de rede
de distribuição e mais de 307
mil clientes.

Frente pede
simplificação
de impostos
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A previsão é adquirir 2.406 milhões de m3/dia de gás natural com fornecimento em 2022

Copergás busca por
empresas supridoras
Companhia lançou edital de chamada pública em dois lotes alternativos de
contratação. Ao menos dez empresas devem participar do processo seletivo
Pernambuco vai conviver com gás para o interior do estado.
dois supridores por dois anos até
o fim do contrato com a Petro- LOTES
bras, em 2024, que prevê decrés- O primeiro lote será distribuído
cimo do volume gradativamen- em duas etapas de 750 mil m3/
te. Bomtempo
dia em 2022 e
explica que o Hoje, abastecimento do
de 1.000 m3/
mercado se Nordeste é realizado pela
dia em 2023
abre, mas que Petrobras. Em Pernambuco,
e entregues
a redução de o contrato com a estatal
nas Estações
preços do gás
de Transferênencerra em 2024
ao consumidor
cia de Custófinal depende
dia (ETCs) em
da competitividade do novo for- Abreu e Lima, Cabo de Santo
necedor. O novo negócio conver- Agostinho, Goiana, Igarassu,
sa com os planos da companhia Ipojuca, Jaboatão dos Guarade expandir o fornecimento de rapes e São Lourenço da Mata.

O segundo vai abastecer a ETC
de Ipojuca por 5 anos, a partir
de 2022. A etapa prevê um consumo médio de 500 mil m3/dia
de gás natural no primeiro ano
e 750 mil m3/dia nos demais.
A Copergás está presente hoje em 28 municípios pernambucanos, com aproximadamente 900 quilômetros de gasodutos, a concessionária distribui
cerca de 1,5 milhão de metros
cúbicos de gás natural por dia
para mais de 48 mil clientes
nos setores industrial, comercial, residencial, veicular e cogeração de energia.

O presidente da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), Jonas Donizette (PSB), afirmou
ontem que os gestores municipais decidiram apoiar uma
proposta de simplificação de
impostos na reforma tributária para não abrirem mão do
ISS (Imposto Sobre Serviços).
A simplificação, que deve apenas mudar como o imposto será cobrado, seria uma proposta diferente das propostas feitas por Câmara e Senado, de
fusão de certos tributos municipais, estaduais e federais.
A proposta apoiada pela FNP é
chamada de Simplifica Já. Segundo Vitor Puppi, presidente
da Abrasf (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças
das Capitais), a ideia é a criação de um ISS com um padrão
nacional, com uma única legislação para o imposto.
“Em vez das 27 legislações,
das milhares de resoluções, decretos, regulamentos do ICMS,
nós teríamos uma legislação
nacional. Também uma legislação nacional do ISS para os
milhares de municípios - teríamos apenas uma lei”. Puppi disse que a proposição visa também uma desoneração
parcial da folha de pagamentos. Já Donizette, disse que a
maioria dos prefeitos da FNP
não sente firmeza na proposta de um fundo de compensação para as perdas das cidades na reforma tributária.
(Folhapress)
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