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Parágrafo Único - Fica a unidade responsável pelo processo previsto
no inciso VI, autorizada a digitalizar processos abertos em meio físico
seguindo as orientações emanadas da Subsecretaria de Gestão.

Art. 2º - Os processos administrativos previsto nos incisos I, III e IV
do art. 1º, passarão a ser autuados e tramitados no SEI-RJ a partir
da data de publicação desta Resolução, sendo vedada a geração em
meio físico a partir dessa data.

Art. 3º - Os processos administrativos previstos nos incisos II, V e VI
do art. 1º, passarão a ser autuados e tramitados no SEI-RJ a partir
de 01 de março de 2018, sendo vedada a geração em meio físico ou
a utilização de outro sistema de processos digital a partir dessa data.

Art. 4º - As Comunicações Internas (CI) dos setores desta SEFAZ
passarão a ser elaboradas e tramitadas no SEI-RJ a partir de 30 de
março de 2018, sendo vedada a geração em meio físico a partir des-
sa data.

Art. 5º - Os ofícios elaborados pela Subsecretaria de Gestão terão de
ser produzidos no SEI-RJ a partir da data de publicação desta Re-
solução, sendo vedada a geração em meio físico a partir dessa data.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018

LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento

Id: 2086728

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 223 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018

ESTABELECE A METODOLOGIA E OS PRO-
CEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SIS-
TEMA INFORMATIZADO DE BENS MÓVEIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SBM RJ.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no
uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no Processo nº
E-04/120/213/2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º - Quando da implantação do Sistema de Bens Móveis do Es-
tado do Rio de Janeiro SBM RJ, todos os bens móveis adquiridos pe-
los órgãos ou entidades, deverão ser contabilizados com base nas in-
formações geradas pelo SBM RJ.

Art. 2º - O número de registro patrimonial gerado pelo SBM RJ será
sequencial, não reutilizável e único para todas as unidades usuárias
do sistema.

Art. 3º - O catálogo de materiais e serviços do Sistema Integrado de
Gestão de Aquisição do Estado do Rio de Janeiro - SIGA passa a ser
a base única para cadastramento de bens móveis no Estado do Rio
de Janeiro, a partir da implantação do SBM RJ.

Art. 4º - O Ordenador de Despesa do órgão ou entidade deverá en-
viar ofício a Subsecretaria de Gestão - SUBGEST/SEFAZ, digitalizado
para o e-mail suportesbmrj@fazenda.rj.gov.br, solicitando o cadastra-
mento da Unidade e indicar o Gestor de Bens Móveis que será res-
ponsável por gerir o SBM RJ da Unidade.

Parágrafo Único - O ofício deverá constar as seguintes informações:

I - Nome, sigla, número e endereço completo da UG;

II - Email, telefone do Ordenador de Despesas da UG;

III - Nome, ID, CPF, matrícula, cargo, tipo de cargo (efetivo ou co-
missionado), área/setor, lotação originária, endereço completo, email e
telefone do Gestor de Bens Móveis da UG.

Art. 5º - Os órgãos ou entidades selecionados para implantação do
SBM RJ deverão produzir planilha eletrônica, a ser disponibilizada pe-
la Subsecretaria de Gestão - SUBGEST, contendo todos os elementos
necessários à realização dos procedimentos de “carga inicial”, que
consiste no lançamento, diretamente na base de dados do sistema,
dos dados dos bens móveis que já integram o acervo patrimonial do
órgão ou entidade, na data de implantação do SBM RJ.

Art. 6º - A preparação da carga inicial se dará em etapas distintas, a
seguir detalhadas:

I - Os órgãos e Entidades preencherão os campos editáveis da pla-
nilha eletrônica com os dados cadastrais dos bens móveis sob sua
gestão, contendo a equivalência dos bens cadastrados com o catá-
logo de materiais e serviços do SIGA e eventual solicitação de ca-
talogação dos bens móveis que ainda não estiverem catalogados no
SIGA;

II - O prazo para entrega da planilha eletrônica com a carga inicial
será divulgado de acordo com o cronograma estabelecido pela SUB-
GEST;

III - A Subsecretaria Adjunta de Tecnologia da Informação - SATI/SE-
FAZ realizará a inserção da “carga inicial” diretamente na base de da-
dos do SBM RJ, respeitados os requisitos de integridade dos dados;

IV - O órgão ou entidade, em processo de implantação do SBM RJ,
realizará a parametrização, no sistema, de sua estrutura patrimonial e
dos respectivos responsáveis por sua gestão e operação;

V - Após a inserção das informações iniciais relacionadas nos incisos
III e IV, o órgão ou entidade deverá realizar os procedimentos sis-
têmicos de incorporação e de distribuição inicial dos bens móveis no
SBM RJ;

VI - Incorporados e distribuídos os bens móveis, a SATI concluirá o
procedimento de lançamento da “carga inicial” com a inserção na ba-
se de dados do histórico da depreciação acumulada.

Art. 7º - O SBM RJ disporá de opção de desfazimento decorrente de
“acerto de carga inicial”, que poderá ser realizada pelos próprios ór-
gãos e entidades durante a fase de implantação, caso necessário.

§1º - Considera-se “acerto de carga inicial” a baixa de bens patrimo-
niais que foram registrados no SBM RJ com erros cadastrais.

§2º - Os números dos bens baixados através da opção de que trata o
caput deste artigo não poderão ser reaproveitados para nenhuma ou-
tra finalidade.

§3º - A baixa por “acerto de carga inicial” somente poderá ser rea-
lizada mediante fundamentação formal e será bloqueada assim que a
Declaração de conformidade dos saldos for emitida.

Art. 8º - Fica determinada à todas as Unidades Gestoras integrantes
do SIAFE-Rio a obrigatoriedade de emissão da declaração de confor-
midade dos saldos existentes das planilhas eletrônicas de controle de
bens móveis com o saldo da carga inicial do SBM RJ.

§1º - A declaração, que trata o caput desse artigo, abrangerá o saldo
de todas as contas de bens móveis integrantes do balancete da Uni-
dade Gestora do Ativo Não Circulante, do Grupo Imobilizado Bens
Móveis 123.100.000.

§2º - Para orientar a elaboração e apresentação da declaração men-
cionada no artigo anterior, fica aprovado o Anexo Único desta Reso-
lução, o qual estará disponível no Portal da Secretaria de Estado de
Fazenda e Planejamento - SEFAZ.

§3º - A declaração poderá ser emitida com ressalva, com as pendên-
cias devidamente identificadas.

Art. 9º - A organização da documentação relativa à gestão dos bens
móveis, para fins de guarda e controle, deverá ser gerada pelo SBM
RJ, nos órgãos ou entidades em que a implantação do sistema es-
tiver concluída.

CAPÍTULO II
Disposições Finais

Art. 10 - A utilização do Sistema Informatizado de Bens Móveis do
Estado do Rio de Janeiro - SBM RJ, nos termos do art. 1º, do De-
creto nº 46.048, de 25 de julho de 2017, é obrigatória para todos os
bens móveis adquiridos a partir de data a ser estabelecida em ato
conjunto da SUBGEST e a Contadoria Geral do Estado - CGE, para
os seguintes órgãos e entidades integrantes da primeira onda de im-
plantação:

I - Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico
- CASA CIVIL;

II - Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE/RJ;

III - Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS;

IV - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de
Janeiro -DETRO;

V - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro -
RIOPREVIDÊNCIA;

VI - Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - SEFAZ.

Art. 11 - Para os órgãos listados no art. 10, o envio da planilha ele-
trônica da carga inicial deverá ser realizado até o dia 28 de fevereiro
de 2018, aos cuidados da Subsecretaria de Gestão - SUBGEST/SE-
FAZ.

Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018

LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 224 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

ALTERA A PARTE III DA RESOLUÇÃO SEFAZ
Nº 720, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014, QUE
TRATA DO SIMPLES NACIONAL, EM RAZÃO
DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 155, DE 27
DE OUTUBRO DE 2016, À LEI COMPLEMEN-
TAR FEDERAL Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2006.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no
uso de suas atribuições conferidas pelo inciso II do parágrafo único
do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, tendo em
vista o que consta no Processo nº E-04/073/1/2018, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as disposições da legis-
lação estadual pertinentes ao Simples Nacional às novas normas que
passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2018, em face de alterações
trazidas pela Lei Complementar Federal nº 155, de 27 de outubro de
2016 à Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam alterados os dispositivos a seguir da Parte III da Re-
solução SEFAZ nº 720, de 4 de fevereiro de 2014, que passam a vi-
gorar com a seguinte redação:

I - o art. 8º:

“Art. 8º - O valor do ICMS devido mensalmente pela ME/EPP
optante pelo Simples Nacional será determinado consideran-
do a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao
do período de apuração e a respectiva alíquota indicada na
Lei nº 5.147/07 conforme Tabela 2 desta Parte para a faixa
de receita bruta acumulada.

§ 1º - A ME/EPP optante pelo Simples Nacional, para utilizar
a alíquota do ICMS dada pela Lei nº 5.147/07, nos termos do
caput deste artigo na determinação do imposto devido men-
salmente, deverá indicar no PGDAS-D, no campo próprio do
aplicativo, o percentual de redução da base de cálculo.

§ 2º - O percentual de redução da base de cálculo previsto
no § 1º será calculado da seguinte forma: (ALIQ1 -
ALIQ2)x100%/ALÍQ1, cujos valores serão obtidos da seguinte
forma:

ANEXO ÚNICO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS SALDOS DA CARGA
INICIAL DOS BENS MÓVEIS

UNIDADE GESTORA:

SIGLA DA UG:

NÚMERO DA UG:

CONSIDERAÇÕES

- Considerando que os bens móveis constituem o patrimônio do es-
tado, cujo controle e organização estão determinados nos artigos 161
a 171, da Lei nº 287/1979, que aprova o Código de Administração
Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro;

- Considerando a prerrogativa da Subsecretaria de Gestão-SUB-
GEST/SEFAZ, como órgão central, propor políticas e diretrizes, pla-
nejar, normatizar, e orientar as atividades de gestão de gestão de
bens móveis, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Ja-
neiro, conforme Decreto nº 44.558/2014;

- Considerando ainda que o Decreto nº 46.048/2017 institui, no âmbito
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, o Sistema Infor-
matizado de Bens Móveis - SBM RJ;

DECLARAÇÃO

Declaramos, que os saldos das contas listadas abaixo, representativas
de ativo não circulante, Grupo Imobilizado Bens Móveis 123.100.000
oriundos dos saldos existentes das planilhas eletrônicas de controle
de bens móveis na data ____/____/____, guardam paridade com os
saldos da carga inicial implantados no SBM RJ.

Conta Contábil Valor Contábil
Depreciação

Valor contábil lí-
quido

Nº conta Descrição da conta

SALDO TOTAL - - -

Rio de Janeiro,______ de __________________ de 2018

Gestor De Bens Móveis
ID

Ordenador de Despesa
ID

Id: 2086729

I - Calcular a alíquota efetiva conforme disposto no art. 18 da
Lei Complementar Federal nº 123/06 alterada pela Lei Com-
plementar Federal nº 155/16;

II - ALIQ1: multiplicar o valor da alíquota efetiva calculada de
acordo com o inc. I deste parágrafo pelo Percentual de Re-
partição dos Tributos referente ao ICMS da respectiva ativi-
dade e faixa conforme Tabela 1 desta Parte de modo a obter
a alíquota referente ao ICMS;

III - ALIQ2: identificar a alíquota aplicável ao valor da res-
pectiva RBT12 na tabela constante no art. 2º da Lei nº
5.147/07;”

II - o art. 19:

“Art. 19 - A ME/EPP optante pelo Simples Nacional, ao emitir
documento fiscal consignando o ICMS que poderá ser cre-
ditado pelo adquirente, deve observar as normas constantes
dos artigos 58 e 59 da Resolução CGSN nº 94/11 e o per-
centual de redução da base de cálculo calculado nos termos
do art. 8º desta Resolução.”

III - o art. 21:

“Art. 21 - O destinatário deverá observar, para fins de cre-
ditamento do ICMS, o disposto no art. 32 do Livro I do
RICMS/00, caso o imposto consignado no documento tenha
sido calculado com incorreção pelo emitente.”

IV - o art. 22:

“Art. 22 - A ME/EPP optante pelo Simples Nacional que
transferir crédito de ICMS em desacordo com o disposto nos
artigos 58 e 59 da Resolução CGSN nº 94/11 e com o per-
centual de redução de base de cálculo, nos termos do art. 8º
desta Resolução, estará sujeita às penalidades cabíveis, sem
prejuízo de outras sanções estabelecidas na legislação do
Simples Nacional.”

V - o art. 23:

“Art. 23 - O disposto neste Capítulo não se aplica à aqui-
sição de mercadorias de estabelecimento que esteja impedi-
do de recolher o ICMS pelo Simples Nacional nos termos do
disposto no art. 12 da Resolução CGSN nº 94/11.”

VI - a Tabela 1:
TABELA 1

(Art. 8º desta Parte)

Percentuais de Repartição dos Tributos referentes ao ICMS

Comércio

Receita Bruta Acumulada da empresa nos 12 Meses Anteriores ao Período de Apuração -
RBT12 (em R$) Percentual de Repartição dos Tributos referente ao

ICMS
De Até

1a Faixa Até 180.000,00 34,00 %
2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 34,00 %
3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 33,50%
4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 33,50%
5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 33,50%

Indústria

Receita Bruta Acumulada da empresa nos 12 Meses Anteriores ao Período de Apuração - RBT12 (em R$)
Percentual de Repartição dos Tribu-

tos referente ao ICMS
De Até

1a Faixa Até 180.000,00 32,00 %
2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 32,00 %
3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 32,00 %
4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 32,00 %
5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 32,00 %
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VII - a Tabela 2:
TABELA 2

ALÍQUOTAS INDICADAS NA LEI ESTADUAL Nº 5.147/07
(Artigo 8º desta Parte)

ALÍQUOTAS DE ICMS PARA PERMISSÃO DE CRÉDITO
(Artigos 19 e 21 desta Parte)

Faixa de receita bruta a que a ME/EPP está sujeita no mês ao da
operação
(em R$)

Alíquota indicada na Lei Estadual nº
5.147/2007

Alíquota para cálculo do ICMS
e consignação no documento

fiscal
De Até
0 180.000,00 0,70% 0,70%

180.000,01 360.000,00 0,78% 0,78%
360.000,01 540.000,00 0,99% 0,99%
540.000,01 720.000,00 1,50% 1,50%
720.000,01 900.000,00 2,50% 2,50%
900.000,01 1.080.000,00 2,65% 2,65%

1.080.000,01 1.260.000,00 2,75% 2,75%
1.260.000,01 1.440.000,00 2,80% 2,80%
1.440.000,01 1.620.000,00 2,95% 2,95%
1.620.000,01 1.800.000,00 3,05% 3,05%
1.800.000,01 1.980.000,00 3,21% 3,21%
1.980.000,01 2.160.000,00 3,30% 3,30%
2.160.000,01 2.340.000,00 3,40% 3,40%
2.340.000,01 2.520.000,00 3,48% 3,48%
2.520.000,01 2.700.000,00 3,51% 3,51%
2.700.000,01 2.880.000,00 3,63% 3,63%
2.880.000,01 3.060.000,00 3,75% 3,75%
3.060.000,01 3.240.000,00 3,83% 3,83%
3.240.000,01 3.420.000,00 3,91% 3,91%
3.420.000,01 3.600.000,00 3,95% 3,95%

Notas:

1) a faixa de receita bruta a que a ME/EPP está sujeita no
mês anterior ao da operação corresponde à receita bruta
acumulada nos 12 meses que antecederem o mês anterior
ao de emissão do documento fiscal. Assim, por exemplo, pa-
ra um documento fiscal emitido em janeiro/2013, o ICMS a
ser consignado deve ser calculado pela alíquota correspon-
dente à receita bruta acumulada entre os meses de dezem-
bro/2011 a novembro/2012;

2) as faixas de receita previstas nesta tabela são aplicáveis a
partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 2º - Ficam acrescentados os dispositivos a seguir indicados à
Parte

III da Resolução SEFAZ nº 720, de 4 de fevereiro de 2014 com as
seguintes redações:

I - os §§ 3º e 4º ao art. 8º:

“§ 3º - Caso o valor calculado para ALIQ1 seja menor do
que o determinado para a ALIQ2, o percentual de redução
indicado no § 1º será igual a 0 (zero).

§ 4º - No preenchimento do PGDAS-D, a informação de
percentuais de redução diferentes dos calculados conforme
previsto neste artigo para a respectiva faixa de receita bru-
ta, resultará no cálculo do ICMS em valor indevido, sujei-
tando o contribuinte ao pagamento da diferença do imposto
com os acréscimos e penalidades cabíveis, caso calculado
e recolhido a menor, ou, na hipótese contrária, ensejará
restituição ou compensação, na forma que for disciplinada
pelo CGSN, consoante disposto no art. 21, § 5º, Lei Com-
plementar Federal nº 123/06.”

II - o art. 9º-A ao Capítulo IV:

“Art. 9º-A - As EPP que estiverem impedidas de recolher o
ICMS em virtude de ultrapassagem do limite previsto no art.
13-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, ficam sujeitas ao cumprimento da legislação tri-
butária aplicável aos demais contribuintes do ICMS.

Parágrafo Único - No caso de fim dos efeitos do impedimento
de recolhimento, voltando o ICMS a ser devido pela forma do
Simples Nacional, os créditos permitidos na legislação deve-
rão ser anulados.”

III- o § 3º ao art. 10:

“Art. 10 -

§ 3º Além das situações previstas no caput deste artigo, será
também devido fora do âmbito do Simples Nacional o ICMS
relativo às operações e prestações realizadas pelo contribuin-
te, na hipótese prevista no art. 13-A da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”

Art. 3º - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Parte III:

I - o Parágrafo Único do art. 19;

II - os incisos I e II do art. 21.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2018

LUIZ CLAUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento

Id: 2086810

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 08.02.2018

PÁGINA 26 - 1ª COLUNA

ATO DO SECRETÁRIO
DE 06.02.2018

JULIANA MARQUES ANTUNES
Onde se lê: ... do Quadro Permanente da antiga Secretaria de Estado
de Fazenda Planejamento, ...
Leia-se: ..., do Quadro Permanente da antiga Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, ...

Id: 2086776

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 12/01/2018

PROCESSO Nº *E-04/182/139/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitação, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, em favor de
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), com base no artigo 25, caput da Lei nº 8.666/93.
*Omitido no D.O. de 15/01/2018.

DE 06/02/2018

*PROCESSO Nº E-04/172/90/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de li-
citação, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, em favor do INS-
TITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS - ESTUDOS E PESQUISAS NA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA, no valor de R$ 11.913,00
(onze mil novecentos e treze reais), com base no artigo 25, caput da
Lei nº 8.666/93.
*Omitido no D.O. de 07/02/2018.

Id: 2086815

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 01.02.2018

*PROCESSO N° E-04/005/959/2017 - CONTEK ENGENHARIA S/A -,
DECLARO a parcial perda do objeto da Impugnação, com fundamento
no art. 228, Parágrafo Único do Código Tributário Estadual e no art.
3º da Resolução SEF n° 1.073/84.
*Republicado por incorreção no original publicado no D.O. de
16/02/2018.

Id: 2086777

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 02/01/2018

*PROCESSO Nº E-34/010.522/2006 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitação, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, em favor do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LISBOA, no valor de R$ 62.503,92 (ses-
senta e dois mil quinhentos e três reais e noventa e dois centavos),
com base no artigo 25, caput da Lei nº 8.666/93.

*PROCESSO Nº E-04/007.926/2011 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, em favor de BANCO
BRADESCO BERJ, no valor de R$ 118.608,00 (cento e dezoito mil
seiscentos e oito reais), com base no artigo 24, inciso X da Lei nº
8.666/93.

*PROCESSO Nº E-34/001.148/2005 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, em favor de BANCO
BRADESCO BERJ, no valor de R$ 26.990,40 (vinte e seis mil no-
vecentos e noventa reais e quarenta centavos), com base no artigo
24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

*PROCESSO Nº E-04/056/20/2017 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, em favor da FUN-
DAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA, no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com base no artigo 24,
inciso VIII da Lei 8.666/93.

*PROCESSO Nº E-04/056/97/2013 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, em favor de FUNDO
ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO, no valor de R$ 5.475.881,64 (cinco milhões, quatrocentos e se-
tenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro
centavos), com base no artigo 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.
*Omitidos no D.O. de 03/01/2018.

Id: 2086814

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 02/01/2018

*PROCESSO Nº E-04/007.476/2011 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de ELIZETE
DE JESUS FERREIRA, no valor de R$ 41.126,76 (quarenta e um mil,
cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), com base no
art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O. de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/056/246/2015 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de INTER
MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no valor de R$
123.807,22 (cento e vinte e três mil oitocentos e sete reais e vinte e
dois centavos), com base no art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/056/274/2015 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de CELSO
COSTA DE MELLO, no valor de R$ 20.496,78 (vinte mil quatrocentos
e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), com base no art.
24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/056/244/2015 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de JOÃO
JORGE NICOLAU DOHER, no valor de R$ 193.506,90 (cento e no-
venta e três mil, quinhentos e seis reais e noventa centavos), com
base no art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/056/1377/2013 - RATIFICO a dispensa de lici-
tação, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de AS-
SOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS, no valor de
R$ 757.210,20 (setecentos e cinquenta e sete mil duzentos e dez
reais e vinte centavos), com base no art. 24, Inciso XX, da Lei nº
8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/056/110/2013 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de ASSO-
CIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS, no valor de
R$ 781.355,25 (setecentos e oitenta e um mil trezentos e cinquenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos), com base no art. 24, Inciso XX,
da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/011.499/2009 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de BANCO
BRADESCO BERJ SA, no valor de R$ 46.746,72 (quarenta e seis mil
setecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), com
base no art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/000.620/2012 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de GM AD-
MINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, no valor de R$ 279.149,84 (du-
zentos e setenta e nove mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e
quatro centavos), com base no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/182/137/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitação, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOANA D'ARC, no valor de R$
61.221,48 (sessenta e um mil duzentos e vinte e um reais e quarenta
e oito centavos), com base no art. 25, caput da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/056/1322/2013 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitação, nos termos do art. 26, da Lei nº 8666/93, em favor da Em-
presa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, no valor de R$
10.669,06 (dez mil seiscentos e sessenta e nove reais e seis cen-
tavos), com base no art. 25, Inciso I, da Lei nº 8666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/016.332/2008 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitação, nos termos do art. 26, da Lei nº 8666/93, em favor da FE-
DERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), com base no art. 25, caput da Lei nº
8666/93.
* Omitido no D.O de 03/01/2018.

Id: 2086708
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*PROCESSO Nº E-04/182/114/2018 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor de ELE-
TROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A., no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base no art. 24,
Inciso XXII da Lei 8.666/93.
* Omitido no D.O. de 18/01/2018.

*PROCESSO Nº E-04/182/115/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitação, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor da em-
presa TELEFÔNICA BRASIL S.A., no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), com base no art. 25, caput da Lei nº 8.666/93.
* Omitido no D.O de 18/01/2018.

DE 18/01/2018

*PROCESSO Nº E-04/182/129/2018 - RATIFICO a inexigibilidade de
licitação, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, em favor da em-
presa ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA, no valor de
R$ 900,00 (novecentos reais), com base no art. 25, caput da Lei nº
8.666/93.
* Omitido no D.O de 19/01/2018.

Id: 2086709

SUBSECRETARIA GERAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHOS DA SUPERINTENDENTE
DE 16/02/2018

PROCESSO Nº E-08/006/345/2017- APROVO a fixação de proventos
mensais a partir de 19/01/2018, em nome do servidor PAULO CESAR
MAXIMO MOREIRA, Artífice, Id. Funcional nº 1937216-7 e matrícula
nº 0.198.608-2.

PROCESSO Nº E-04/055/554/2017 - APROVO a fixação de proventos
mensais, a partir de 24/01/2018, em nome do servidor LELIO GRA-
CINDO SIMÕE, Id. Funcional nº 543107-7 e matrícula nº 0.193.816-
6.

Id: 2086778

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO

ATO DO SUPERINTENDENTE

PORTARIA SUT Nº 110 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018

FORNECE DADOS PARA O CÁLCULO DO
ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
COM CAFÉ CRU, NO PERÍODO DE 19 A 25
DE FEVEREIRO DE 2018.

O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribui-
ções, tendo em vista o disposto na cláusula segunda do Convênio
ICMS nº 15, de 30 de maio de 1990,

RESOLVE:

Art. 1° - A base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais
com café cru, para o período de 19 a 25 de fevereiro de 2018, em
dólares, é a seguinte:

Valor da saca de 60 Kg em Dólar

CAFÉ ARÁBICA CAFÉ CONILLON
US$ 159,0000 US$ 113,5000

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018

ALBERTO DA SILVA LOPES
Superintendente de Tributação

Id: 2086659

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO

DE 02.02.2018

PROCESSO Nº E-03/10002252/2009 - MARCIA MOTA DE ALMEIDA,
ID Funcional nº 41964934, Professor Docente I - 16 horas, vínculos 4
e 5 (SEEDUC).

PROCESSO Nº E-03/007/6690/2017 - SANDRA REGINA ALBUQUER-
QUE DE ALMEIDA, ID Funcional nº 37364367, Professor Docente I -
16 horas, vínculo 1 (SEEDUC) e Professor I, matrícula nº 238.845-2
(Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro).

PROCESSO Nº E-03/013/1434/2016 - ROSILEA ALVES DE SOUSA,
ID Funcional nº 43953956, Professor Docente I - 16 horas, vínculo 1
(SEEDUC) e Professor Docente I - 30 horas, vínculo 2 (SEEDUC).

PROCESSO Nº E-03/007/3420/2015 - RAQUEL DE CASTRO DOS
SANTOS, ID Funcional nº 42548306, Professor Docente I - 16 horas,
vínculos 1 e 3 (SEEDUC).

PROCESSO Nº E-03/013/1974/2015 - FLAVIA CAETANO DE MELO,
ID Funcional nº 44209320, Professor Docente I - 16 horas, vínculos 2
e 3 (SEEDUC).

PROCESSO Nº E-03/002/8940/2014 - MARCOS SANTOS CAVIARE
ANDRADE, ID Funcional nº 50345885, Professor Docente I - 30 ho-
ras, vínculos 1 e 2 (SEEDUC).

PROCESSO Nº E-03/015/2516/2017 - MARIA JOSÉ FELIPE DA SIL-
VA, ID Funcional nº 34243461, Professor Docente II, vínculo 1 (SE-
EDUC) e Professor Especialista, matrícula 111938 (Prefeitura Munici-
pal de Duque de Caxias).

LÍCITA A ACUMULAÇÃO E CARGOS PELOS SERVIDORES, NOS
TERMOS DO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “A”, DA CRFB/1988.

PROCESSO Nº E-01/065/40/2016 - MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA
SILVA, ID Funcional nº 19721056, Auxiliar de Enfermagem, vínculos 1
e 2 (SEAP).

LÍCITA A ACUMULAÇÃO DE CARGOS PELA SERVIDORA, NOS
TERMOS DO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “C”, DA CRFB/1988.

PROCESSO Nº E-27/141/687/2017 - SERGIO GOTTGTROY DE
ARAUJO, ID Funcional nº 26779030, Tenente BM, vínculo 1 (CB-
MERJ) e Técnico de Enfermagem, matrícula 164117 (Prefeitura Mu-
nicipal de Duque de Caxias).

LÍCITA A ACUMULAÇÃO DE CARGOS PELO SERVIDOR, NOS TER-
MOS DO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA “C” C/C ART. 142, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988.

RETIFICAÇÃO
D.O. 24/01/2018

PÁGINA 04 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
DE 10/01/2018

ADRIANE SAMPAIO FERNANDEZ
Onde se lê:... Processo nº E-03/10500449/2010
Leia-se.... Processo nº E-03/002/6311/2017

Id: 2086727

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO

DE 08.02.2018

PROCESSO Nº E-03/008/3397/2014 - GUILHERME LUPERCIO GAR-
CIA, ID Funcional nº 35445815, Professor Docente I - 16 horas, vín-
culo 1 (SEEDUC) e Professor de Ensino Fundamental, matrícula nº
158.301-2 (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro).

PROCESSO Nº E-03/002/2571/2017 - MARIA NAZARETH VENTURA
DA CUNHA, ID Funcional nº 37487310, Professor Docente II, vínculo
1 (SEEDUC) e Professor Docente I E, matrícula nº 203 (Prefeitura
Municipal de São Pedro da Aldeia).

PROCESSO Nº E-03/014/515/2017 - SANDRA PATRICIA DOS AN-
JOS DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 41916280, Professor Docente I -
16 horas, vínculos 2 e 3 (SEEDUC).
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