
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROAF 014/2004 
 

Assunto : Orientações para aplicação do disposto no Decreto Estadual nº 
1261, de 14/05/2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Estadual nº 1546, de 04/07/2003. 

 
 
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 1261, de 14 de 

maio de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual nº 1546, de 04 de 
julho de 2003, que trata da isenção de ICMS nas operações internas (fornecedores 
paranaenses) relativas às aquisições de bens, mercadorias ou serviços, efetuadas 
pelos órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas fundações e autarquias. 
 
 
 

INSTRUI: 
 
 
Art. 1º Todas as aquisições ou contratações de serviços efetuadas junto a fornecedores 

paranaenses, com emissão de Nota de Empenho (com ou sem Contrato), 
observadas as exceções abaixo devem ser isentas de ICMS. 

 
Art. 2º Constituem exceções da isenção: 
 

I. as aquisições de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, 
quando efetuadas junto a estabelecimento varejista; 

II. as aquisições de produtos efetuadas junto a Microempresas  ou 
Empresas de Pequeno Porte  e; 

III. as aquisições efetuadas com verbas de pronto pagamento. 
 
Art. 3º   A dedução do ICMS, na forma disposta no artigo 1º, deverá constar, ainda, dos 

Editais de licitação, da seguinte forma: 
 

I. a proposta apresentada em licitação, pelas empresas que se enquadrem 
nos Decretos mencionados no preâmbulo, deverão conter o valor bruto 
(valor do produto/serviço + tributos) e a indicação expressa da alíquota 
correspondente ao ICMS, em cada item; 

II. a Comissão de Licitação ao julgar as propostas deverá calcular o preço 
líquido de cada item, descontando do preço bruto o valor correspondente 
à alíquota indicada; 

III. a ordem de classificação das propostas será efetuada em função dos 
valores líquidos obtidos nos termos da alínea anterior; 

 
 
. 



Art. 4º Os procedimentos acima descritos deverão ser adotados nos processos de 
compra ou contratação direta, enquadrados como dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, por ocasião da cotação dos preços. 

 
Art. 5º O valor do desconto do ICMS deverá estar demonstrado no respectivo 

documento fiscal conforme  modelo em anexo. 
 
Art. 6º As alíquotas aplicáveis a cada produto, o cálculo para formação do preço com 

isenção e a forma de contabilização da operação, constituem encargos das 
empresas, assessoradas por seus Contadores. Os responsáveis pelas 
Unidades de compras não têm obrigação de prestar orientação nesse sentido, 
pois são questões pertinentes à contabilidade da empresa e ao Fisco Estadual. 

 
 
Art. 7º A presente Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário, em especial a Instrução de Serviço 
CAF010/2003. 

 
 

Universidade Estadual de Londrina, 05 de outubro de 2004. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Moacyr Eurípedes Medri  
Pró-Reitor de Administração e Finanças 



Exemplo: 
Se uma empresa paranaense entregar papel A4, que custa R$ 100,00: 
 
Descrição do Produto   Quantidade  Preço Unitário  Preço Total  
Papel A4  01 caixa               82,00           82,00  

     
     
     

Base de cálculo do ICMS  Valor do ICMS  Total da Nota Fiscal           82,00  
 -x-   Isento     

     
     

Dados Adicionais      
1 - Isento conforme disposto no Decreto nº 1261/2003 (ítem 73-B do Anexo I - Isenções do 
RICMS/PR).     

     
2 - Demonstração do Desconto    
     Preço total com ICMS          100,00    
     Desconto ref. Isenção ICMS           18,00    
     Preço total sem ICMS            82,00    

     
 
Exemplo: 
Se a empresa paranaense for entregar mais de um produto: 
 
Descrição do Produto   Quantidade  Preço Unitário  Preço Total  
Papel A4  01 caixa               82,00           82,00  
Papel Carta  01 caixa               73,80           73,80  
Etiquetas 10x20  01 caixa               41,00           41,00  

     
     
     

Base de cálculo do ICMS  Valor do ICMS  Total da Nota Fiscal          196,80  
 -x-   Isento     

     
     

Dados Adicionais      
1 - Isento conforme disposto no Decreto nº 1261/2003 (ítem 73-B do Anexo I - Isenções do 
RICMS/PR).     

     
2 - Demonstração do Desconto    
     Preço total com ICMS          240,00    
     Desconto ref. Isenção ICMS           43,20    
     Preço total sem ICMS          196,80    

     
 


