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Parágrafo único. O presente Regime Especial de Controle, 
Fiscalização, Apuração e Arrecadação vigorará pelo período de 12 
(doze) meses, contados da data de assinatura desta portaria.

Art. 2º O Regime Especial de Controle, Fiscalização, 
Apuração e Arrecadação implica:

I - apurar diariamente o ICMS devido pela saída de 
mercadorias do seu estabelecimento;

II - pagar antecipadamente o ICMS apurado na forma do 
inciso I até o primeiro dia útil subsequente ao da apuração;

III - apresentar, diariamente, à Delegacia Regional de 
Fiscalização de Anápolis, os Documentos Auxiliares das Notas 
Fiscais Eletrônicas - DANFE - de entrada e de saída.

§ 1º O valor do ICMS pago antecipadamente constitui crédito 
para fins da apuração normal do imposto, devendo ser escriturado 
pelo contribuinte como ajuste na apuração de ICMS - deduções -, de 
acordo com as regras da Escrituração Fiscal Digital -EFD-.

§ 2º O documento fiscal somente gera direito ao crédito do 
ICMS se devidamente registrado pelo agente do Fisco responsável 
pelo acompanhamento.

§ 3º Ao final de cada período de apuração, eventuais débitos 
de ICMS remanescentes deverão ser recolhidos dentro do prazo 
normal de pagamento, estabelecido pela legislação.

Art. 3º O agente do Fisco responsável pelo acompanhamen-
to das operações da empresa deve:

I - controlar e fiscalizar os documentos fiscais de entrada e 
de saída do estabelecimento do contribuinte;

II - verificar se a empresa efetuou o pagamento do ICMS 
apurado no dia anterior;

III - manter planilha à parte com controle dos débitos e 
créditos para o acompanhamento da apuração diária do imposto a 
pagar.

§ 1º As operações e prestações promovidas pela empresa 
podem, a critério da Administração Fazendária, ser submetidas à 
vistoria prévia.

§ 2º O agente do Fisco responsável pelo acompanhamento 
da empresa deve atestar as operações mediante registro eletrônico 
de passagem, a recepção e saídas das mercadorias.

Art. 4º A adoção do presente Regime Especial de Controle, 
Fiscalização, Apuração e Arrecadação não exclui a empresa do 
cumprimento das demais obrigações, principal e acessória.

Art. 5º A Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis 
deve tomar as providências necessárias para o cumprimento das 
disposições contidas nesta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA 

RECEITA ESTADUAL, em Goiânia, aos 28 dias do mês de setembro 
de 2018.

ALAOR SOARES BARRETO
Superintendente Executivo da Receita Estadual em Exercício
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018
PROCESSO Nº 201800004011161 de 19/02/2018

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás - SEFAZ, por 
intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela 
Portaria nº 098/2018 - GSF, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão 
(Eletrônico), tipo Menor Preço (por lote), sendo que a disputa 
se destina exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, conforme determinação do artigo 
7º da Lei Estadual nº 17.928/2012 alterado pela Lei Estadual nº 
18.989/2015,  em sessão pública eletrônica a partir das 08:30 horas 
(horário de Brasília-DF) do dia 16/10/2018, através do site www.
comprasnet.go.gov.br, destinado à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO E USO GERAL PARA SECRETARIA DE ESTADO 
DA FAZENDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFI-
CAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, relativo 
ao Processo nº 201800004011161 de 19/02/2018, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações 

posteriores, Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, 
Decreto Estadual nº 7.468 de 20 de outubro de 2011 e Decreto 
Estadual nº 7.466 de 18 de outubro de 2011, Lei Estadual nº 18.989 
de 27 de agosto de 2015 e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço citado abaixo ou nos sites www.comprasnet.go.gov.br e 
www.sefaz.go.gov.br.

Ana Cristina Guimarães Martins
Pregoeira
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2018

PROCESSO Nº 201800004028550 - de 03/05/2018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Adesão à Ata de Registro de 
Preços nº 044/2017 do Pregão Eletrônico nº 055/2017 realizado pela 
Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná (Processo nº 0004801-
61.2017).
CONTRATANTE: ESTADO DE GOIÁS, através da SECRETARIA 
DE ESTADO DA FAZENDA, representada por seu titular Manoel 
Xavier Ferreira Filho.
CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 
03.619.767/0005-15.
OBJETO: Fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) monitores de 
no mínimo 23 polegadas, marca/modelo AOC M2470PWH.
TIPIFICAÇÃO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 
8.666/93, Lei Estadual Nº 17.928 de 27/12/2012 e demais e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie.
VALOR TOTAL: R$ 129.360,00 (cento e vinte e nove mil trezentos 
e sessenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Verba nº 2018.23.01.04.129.1023.
3.025.04, Fonte 111, conforme Notas De Empenho Nº 00023, no 
valor de R$ 7.007,00 (sete mil e sete reais) e nº 00024, no valor 
de R$ 122.353,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta 
e três reais), emitidas em 05/09/2018 pela seção competente da 
Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás.
VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses a partir da data da sua 
assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2018. 
<#ABC#99162#14#119944/>
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Secretaria da Mulher,  do Desenvolvimento 
Social,  da Igualdade Racial,  dos Direitos 

Humanos e do Trabalho – SEMDIT
<#ABC#99232#14#120032>

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de publicações oficiais de interesse da Secretaria Cidadã, 
em jornal diário estadual de grande circulação, no Estado de Goiás, 
em preto e branco, em dias úteis, por de 12 (doze) meses, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.
Tipo de Licitação: Licitação exclusiva para participação de Micro 
Empresa e EPP.
Solicitante: Gerência de Licitações, Suprimentos, Contratos e 
Convênios.
Data/horário da sessão eletrônica de abertura: 18/10/2018, às 
09h.(Horário de Brasília)
Sitio: www.comprasnet.go.gov.br
Fonte: 100 - ESTADUAL
Processo nº: 201810319002644.
Edital: Poderá ser obtido nos sítios: www.secretariacidada.go.gov.
br, ou www.comprasnet.go.gov.br.

Goiânia, 01 de outubro de 2018.
Daniela Hinhug Vilarinho

Pregoeira
<#ABC#99232#14#120032/>
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