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normal e do devido por substituição tributária destacados no mês 
anterior, no dia:

1. 28 (vinte e oito) do mês de maio;
2. 27 (vinte e sete) do mês de junho;
III - a terceira, no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da 

apuração, com base, respectivamente, nas operações ocorridas nos 
períodos de apuração correspondentes aos meses de abril, maio e 
junho de 2018.

Art. 3º Os valores da primeira e da segunda parcelas devem 
ser apurados sem dedução de quaisquer créditos, ressarcimentos 
ou de outros valores, observado o disposto no parágrafo único.

Parágrafo único. Podem ser deduzidos:
I - o adicional na alíquota do ICMS destinado ao Fundo 

PROTEGE;
II - o pagamento do adicional na alíquota do ICMS destinado 

ao Fundo PROTEGE relativo a regularização nos termos da Instrução 
Normativa nº 1.167/13-GSF, de 8 de agosto de 2013, desde que seja 
efetivado na mesma data de pagamento da parcela.

Art. 4º O valor da terceira parcela deve ser apurado com 
base em todo o período de apuração, levando-se em conta os 
valores pagos na primeira e na segunda parcelas, bem como os 
créditos, ressarcimentos e outros valores correspondentes ao 
período de apuração.

Art. 5º Eventuais ajustes decorrentes da sistemática adotada 
para obtenção dos valores da primeira e da segunda parcelas devem 
ser efetuados até a data de pagamento da terceira parcela.

Art. 6º Esta Instrução entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA 
DE GOIÁS, em Goiânia, aos 26 dias do mês de março de 2018.

JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO
Secretário de Estado da Fazenda
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2018

PROCESSO Nº 201700004052684, de 13/09/2017
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Comparação de Preços nº 
003/2017, conforme faculta o § 5º do Art. 42 da Lei n.º 8.666, 
de 21/06/1993, com suas alterações subsequentes e legislação 
correlata.
CONTRATANTE: ESTADO DE GOIÁS, através da SECRETARIA 
DE ESTADO DA FAZENDA, representada por seu titular João 
Furtado de Mendonça Neto.
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI, CNPJ nº 
26.884.684/0001-25.
OBJETO: Execução da obra de construção do edifício da nova sede 

da Delegacia Regional de Fiscalização da cidade de Formosa-GO.
TIPIFICAÇÃO LEGAL: Contrato de Empréstimo Nº 2906/OC-BR, 
firmado entre o Governo do Estado de Goiás e o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento - BID, Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com 
suas alterações subsequentes e legislação correlata.
VALOR TOTAL: R$ 2.569.122,02 (dois milhões, quinhentos e 
sessenta e nove mil cento e vinte dois reais e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Verba n° 2018.23.01.04.129.1022
.3.024.04.4.4.90.51.03.111, conforme Nota de Empenho nº 00005 
no valor de R$ 2.569.122,02, emitida em 05/03/2018 pela seção 
competente da Secretaria de Estado da Fazenda. No exercício 
seguinte, caso necessário, a despesa correrá à conta da respectiva 
dotação orçamentária, oriundas do Contrato de Empréstimo n.º 
2906/OC-BR.
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, contados a partir de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2018. 
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Processo Administrativo nº. 
201800004005269, autuado em 25/01/2018, que 
trata de aquisição de 135 (cento e trinta e cinco) 
microcomputadores tipo desktop marca Lenovo.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO Nº. 082/2018-GSF

O Secretário de Estado da Fazenda, tendo em vista correta 
instrução processual dos presentes autos, oriundos do Núcleo de 
Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos - NUTIMPRO 
- SUPEX, considerando o estabelecido na Lei Federal nº. 8.666/93 
e Lei Estadual nº 17.928/12, depois de examinar a documentação 
respectiva, referente a aquisição de 135 (cento e trinta e cinco) mi-
crocomputadores tipo desktop marca Lenovo.
RESOLVE 
Ratificar a adesão da Secretaria de Estado da Fazenda à Ata de 
Registro de Preços nº 022/2017 do Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 057/2016 da Universidade Federal do Pará, objetivando 
a contratação da empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 
nº. 00.677.870/0001-08, no valor R$ 688.500,00 (seiscentos e 
oitenta e oito mil e quinhentos reais), Recurso PROFISCO/BID, 
referente a aquisição de 135 (cento e trinta e cinco) microcompu-
tadores tipo desktop marca Lenovo, bem como o procedimento vez 
que o mesmo se amolda aos imperativos legais pertinentes.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, 
em Goiânia, aos 26 dias do mês de março de 2018.

João Furtado de Mendonça Neto
Secretário de Estado da Fazenda
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