Pontos Polêmicos sobre Tributos na
Formação dos preços e Análise de
Planilhas de Custos dos Contratos
de Serviços Contínuos

Formação dos Preços
Importância da estimativa de preços para as contratações
públicas
•
•
•
•
•
•

exigência legal
controle da disponibilidade/limitação orçamentária
possibilita a formulação da proposta adequada
análise e julgamento objetivo - exame de exequibilidade
seleção da proposta mais vantajosa
execução e acompanhamento do contrato

Formação dos Preços
Lei nº 8.666/93 - Orçamento estimado pela Administração - exigência
Art. 7o , § 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando: (..)
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários;
Art. 40. O edital conterá: (....)
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o
caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de
preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a
preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art.
48; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
(...)
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: (..)
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Formação dos Preços
A composição do preço - formulação da proposta
O interessado na contratação (licitante) deve apresentar sua
proposta de forma clara e precisa, incluindo todos os custos e
despesas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, com a discriminação dos tributos conforme seu
regime de tributação definidos no ato convocatório, de modo
a viabilizar o julgamento .
Fatores que influenciam nos preços: atividade da empresa,
custos de produção (mão de obra, equipamentos, materiais,
aluguéis), taxa de administração, lucro, tributos (impostos,
taxas e contribuições) e Regimes de Tributação.

Formação dos Preços
Julgamento da proposta
Lei nº 8.666/93
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração
os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem
contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
(...)
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
(...)

Formação dos Preços
Tributos nas planilhas de custos e formação de preços dos serviços
Encargos sociais - Tributos sobre a folha de pagamento
• CPP - INSS Patronal
•Salário Educação
•INCRA
•SENAI/SENAC/SENAT/SESI/SESC/SEST/SEBRAE
•Seguro de Acidente de Trabalho-SAT/GILRAT
•FGTS
Tributos sobre receitas - faturamento
•PIS/PASEP
•COFINS
•ISS
• CPRB em substituição à CPP
Tributo sobre o lucro
• IRPJ
• CSLL

I - Regimes de tributação e o reflexo nos preços dos serviços
I - Regimes de tributação
1) Lucro Real
2) Lucro Presumido
3) Lucro Arbitrado
4) Simples Nacional
Noções gerais: conceitos, alíquotas, bases de cálculo, formas
de cálculos, empresas que podem utilizar;

1. Lucro Real
1) Regime de tributação com base no Lucro Real
Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação fiscal. (RIR/99, art. 247)
a) IRPJ, Alíquota = 15%
Base de cálculo: lucro real
Adicional de IR: 10% s/parcela do lucro > R$60.000,00
trimestral, ou R$20.000,00 mensal.
Período: ano calendário (janeiro a dezembro)
Apuração: Contábil (Decreto nº 3.000/99 - RIR/99)
- Anual: recolhimento mensal (estimativa) ou
-Trimestral: recolhimento ao final de cada trimestre

1. Lucro Real
Resultado: pode não haver imposto a recolher
Documento de pagamento: DARF
Obrigatoriedade: Pessoa jurídica; receita total no anocalendário anterior superior a R$78.000.000,00 ou R$
6.500.000,00 X nº de meses de atividade no período; e as
que atividades obrigatórias (ex. Bancos Comerciais,...)
Exigências Legais: Escrituração contábil e fiscal
b) CSLL, Alíquota = 9%, para as pessoas jurídicas em geral
(alíquotas maiores para instituições financeiras).
Base de cálculo: resultado ajustado pelas adições, exclusões,
compensações.

1. Lucro Real
PIS e COFINS - regime de apuração Não cumulativo
 Na tributação pelo lucro real o PIS e COFINS, são apurados
no regime não cumulativo: além das exclusões da receita
bruta, a empresa tem direito a descontar créditos do tributo
sobre bens e serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços, energia elétrica, aluguéis, máquinas e
equipamentos, vale-transporte, vale-refeição, uniformes
utilizados na prestação de serviços de limpeza, e outros (PISLei 10.637/2002, art. 3º; COFINS-Lei 10.833/2003, art. 3º).
Reflexos: alíquota efetiva – redução de valor

1. Lucro Real
Tributos federais - regime de tributação pelo lucro real.
Tributo
IRPJ
CSLL
PIS
COFINS

Alíquota
15%
9%
1,65%
7,6%

Base de cálculo
Lucro real
Resultado contábil ajustado
Faturamento;
Faturamento;

2. Lucro Presumido
2) Regime de tributação com base no Lucro Presumido
a) IRPJ, Alíquota = 15%
Base de cálculo: lucro presumido (percentuais fixados
legalmente s/ receita bruta)
Adicional de IR: 10% s/parcela do lucro > R$60.000,00
trimestral, ou R$20.000,00 mensal
Período: ano calendário (janeiro a dezembro)
Apuração Trimestral: pagamento ao final de cada trimestre
Resultado: o imposto é devido independente do resultado
contábil positivo ou negativo
Documento de pagamento: DARF

2. Lucro Presumido
Opção: anual, no pagamento da 1ª ou única quota do IRPJ do 1º
(primeiro) período de apuração de cada ano calendário
Quem pode optar pela tributação pelo lucro presumido:
pessoas jurídicas, na forma seguinte:
I - com receita total no ano-calendário anterior igual ou inferior
a R$ 78.000.000,00 ou a R$ 6.500.000,00 multiplicado pelo nº de
meses em atividade no ano calendário anterior, quando inferior a
12 (doze) meses (IN RFB nº1.700/2017);
II - que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em
função da atividade exercida ou da sua constituição societária ou
natureza jurídica.
Alteração: Anual; por opção da empresa; quando atingir o limite
da receita; ou exercer atividade obrigada à tributação pelo Lucro
Real

2. Lucro Presumido
.

b) CSLL, Alíquota = 9% para as pessoas jurídicas em geral;
(alíquotas maiores para instituições financeiras).
Base de cálculo: resultado presumido (12% ou 32%) coforme
percentuais da receita bruta fixados na Lei nº 9.249/95. A
apuração da CSLL acompanha o mesmo regime do IRPJ
PIS e COFINS: regime de apuração cumulativo;
Na tributação pelo lucro presumido, as contribuições do PIS e
COFINS são apuradas no regime cumulativo; não há direito a
créditos do tributo incidente sobre operações anteriores

IRPJ - Lucro Presumido – alíquota – base de cálculo
.

Atividade da empresa

Alíquota
(A)

Base de cálculo IRPJ Alíquota Efetiva:
Lucro resumido % receita bruta
% s/ receita bruta
(A) X (B)
(B)

revenda de combustível derivado de
petróleo

15%

1,6%

0,24%

venda de mercadorias, transporte de carga,
serviços
hospitalares,
construção
por
empreitada com emprego de todos os
materiais indispensáveis à sua execução,
sendo tais materiais incorporados à obra;

15%

8%

1,20%

serviço de transporte, exceto carga

15%

16%

2,40%

15%

32%

4,80%

serviços em geral, como limpeza e locação de
mão de obra, com ou sem materiais, locação
de bens; construção por administração ou por
empreitada unicamente de mão de obra ou
com emprego parcial de materiais;serviços de
construção, recuperação, reforma, ampliação
ou
melhoramento
de
infraestrutura
vinculados a contrato de concessão de serviço
público

IRPJ - Lucro Presumido – cálculos
.

Observação.
Lucro Presumido – IRPJ - base de cálculo reduzida - IN
RFB Nº 1700/2017, art. 33, §7º. As pessoas jurídicas
exclusivamente prestadoras de serviços em geral,
mencionados nas alíneas “b”, “c”, “d”, “f”, “g” e “h” do
inciso IV do § 1º, cuja receita bruta anual seja de até R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), poderão utilizar, na
determinação da parcela da base de cálculo do IRPJ pelo
lucro presumido o percentual de 16% (dezesseis por
cento).

CSLL - Lucro Presumido – alíquota – base de cálculo
Atividade da empresa

Serviço de transporte de
carga, serviços hospitalares,
construção por empreitada
com emprego de todos os
materiais indispensáveis à sua
execução, sendo tais materiais
incorporados à obra;
Serviços em geral, como
limpeza, locação de mão de
obra, com ou sem materiais,
locação de bens móveis e
imóveis e outros, serviços de
construção, reforma, e outros

Alíquota
(A)

Base de cálculo CSLL Alíquota efetiva:
% s/ receita bruta % receita bruta
(B)
(A) X (B)

9%

12%

1,08%

9%

32%

2,88%

Importante: Ver IN RFB Nº 1700/2017

2.Lucro Presumido
.

Tributos federais - regime de tributação pelo lucro presumido.
Tributos
Federais

Alíquota

Alíquota
efetiva *

Base de cálculo
(exemplo)

IRPJ

15%

4,80%

15% X 32% da RB

CSLL

9%

2,88 %

9% X 32% da RB

PIS

0,65%

0,65%

faturamento

COFINS

3,0%

3,0%

faturamento

Total

11,33%

*aplicação: na planilha de custos, sobre o preço total

3. Lucro Arbitrado
.

3) Lucro arbitrado*
“O arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de cálculo do imposto de renda
utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte. É aplicável pela autoridade
tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas à
determinação do lucro real ou presumido, conforme o caso”.
Base de cálculo - IRPJ: lucro arbitrado
Base de cálculo – CSLL: resultado arbitrado
Apuração: aplicação de percentuais:
a) sobre a receita bruta quando conhecida, segundo a natureza da atividade econômica
explorada;
b) quando desconhecida a receita bruta, sobre valores (bases) expressamente fixados pela
legislação fiscal.
*(fonte: RFB - arquivo atualizado até 31/12/2016 - Capítulo XIV - Lucro Arbitrado 2017)
A pessoa jurídica que pagar o IRPJ com base no lucro arbitrado determinará a base de cálculo
da CSLL com base no resultado arbitrado. (IN RFB 1.700/2017, Art. 226. Parágrafo único.)
Observação. o regime de tributação pelo lucro arbitrado não é usualmente utilizado para
estimativas de custos para os contratos administrativos.

4. Simples Nacional
.

4) Simples Nacional – LC 123/2006
É um regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pela Microempresa -ME e Empresa de
Pequeno Porte-EPP, que façam opção (art.12).
Tributos abrangidos pelo Simples:
 Tributos Federais: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP (exceto
serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123 – Anexo IV, a
ser recolhida conforme lei previdenciária)
 Tributo Estadual: ICMS
 Tributo Municipal: ISS.
Não são abrangidos (são devidos): tributos relacionados no §1º do
art. 13 (ex. contribuição previdenciária do trabalhador, FGTS...)

4. Simples Nacional
Pagamento dispensado: demais contribuições instituídas pela
União (ex. contribuições sindical, e demais entidades de serviço
social autônomo. (art.13, §3º )
Quem pode optar: Pessoas jurídicas enquadradas como ME ou EPP,
desde que executem atividades permitidas/não vedadas pela LC
123/2006.
Critério de Enquadramento: Limites da receita bruta em cada ano
calendário
 ME, até R$ 360.000,00;
 EPP, superior a R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00 (ano 2017),
Atenção: limite EPP a partir de 01/01/2018 = R$4.800.000,00

4. Simples Nacional
Período para efeito de enquadramento: Receita bruta do anocalendário anterior, ou proporcional, no caso de início de
atividade no próprio ano calendário.
Receita adicional no mercado externo: até o limite para EPP,
receitas decorrentes da exportação de mercadorias e serviços,
computada separadamente (art. 3º. §§14 e 15)

Opção: anual, irretratável para todo o ano-calendário;
Regime: de competência ou de caixa
Mês de opção: janeiro, até o último dia útil (art. 16, §§2º e 3º)
Produção dos efeitos da opção: 1º dia do ano calendário da opção
Período de apuração: mês-calendário
Base de cálculo: Receita bruta mensal

4. Simples Nacional
.

Determinação da alíquota nominal: receita bruta acumulada nos
12 meses anteriores ao do período de apuração – Faixas de
Receitas/alíquotas progressivas(Anexos da LC 123)
Pagamento:
•DAS mensal, conjunto
•GPS - INSS anexo IV
Vedações:
• não podem se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido
para nenhum efeito: ver empresas vedadas, execução de atividades
vedadas(art. 3º, §4º)
• não pode recolher tributos na forma do Simples – atividades
vedadas - constituição (art.17)

4. Simples Nacional
Exclusões do Simples Nacional
a) de ofício: quando a pessoa jurídica descumprir as regras (art.
29),
b) por comunicação do contribuinte (art. 30)
• por opção;
• obrigatoriamente, quando a ME ou EPP incorrer em vedações
previstas na LC; ou quando ultrapassar o limite da receita bruta
para o ano calendário
•A exclusão deverá ser comunicada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal

4. Simples Nacional
.

Prazos de comunicação da exclusão:
I – em caso de opção: até o último dia útil do mês de janeiro;
II – quando incorrer em vedações da LC: até o último dia útil do
mês subsequente àquele em que ocorreu a situação de vedação;
III - quando ultrapassar o limite da Receita Bruta-RB no ano
calendário de início da atividade:
Excesso do limite da RB proporcional
a) em mais de 20%: até o último dia útil do mês subsequente ao da
ultrapassagem do limite.
b) até 20%: até o último dia útil do mês de janeiro do anocalendário subsequente ao de início da atividade;

4. Simples Nacional
.

Prazos de comunicação da exclusão:
IV – quando ultrapassar o limite da RB para EPP, se não estiver no
ano calendário de início de atividade:
Excesso do limite da RB:
a) em mais de 20%: até o último dia útil do mês subsequente à
ultrapassagem
b) até 20% do limite de receita bruta previsto para EPP: parazo até
o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente

4. Simples Nacional
Efeitos da exclusão
• Por opção: a partir do 1º dia útil do mês de janeiro
• Se incorrer em vedação: a partir do mês subsequente à
ocorrência da situação impeditiva
• Quando ultrapassar o limite da Receita Bruta:
 em até 20%: exclusão no ano subsequente ao da ultrapassagem
do limite
em mais de 20%: exclusão no mês subsequente ao da
ultrapassagem do limite
Observação. Outras implicações nos casos de punições, etc.

4. Simples Nacional
Questão Polêmica
A exclusão ou inclusão da ME/EPP no Simples Nacional, e
alteração no regime tributário que impliquem o aumento ou
redução dos custos tributos e encargos legais pode ensejar a
revisão dos preços?
Análise: para revisão dos preços, segundo a Lei nº 8.666/93, art. 65,
II “d” e §5º devem ocorrer, após apresentação da proposta:
a) fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
contratual,
b) criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais,
bem como a superveniência de disposições legais, de
comprovada repercussão nos preços contratados.
.

4. Simples Nacional

Entendimentos divergentes: o aumento ou redução de custos
decorrentes de exclusão ou inclusão no Simples Nacional e da
alteração do regime tributário não é causa de revisão dos preços
contratuais, por não se enquadrar nas situações definidas no art.
65, II, d, da Lei nº 8.666/93. Também não se enquadra como
hipótese de reajuste ou repactuação.

Questões polêmicas
Qual o Regime Tributário a ser utilizado pela Administração na
estimativa os preços?
• Depende de estudo. Na elaboração do orçamento estimado, a
escolha do regime tributário deve levar em conta a
vantajosidade para a Administração, os princípios da
economicidade e da competitividade;
• Exemplo: adotar o regime tributário utilizado pelo maior número
de empresas, conforme pesquisa no cadastro do órgão,
diligências, etc;
• Atenção: a adoção do Simples no orçamento não é viável,
considerando as diversas faixas e progressividade das alíquotas;
• A Administração Pública deve elaborar único orçamento; como
parâmetro para a escolha da contratação;

Questões polêmicas
• As empresas deverão elaborar suas propostas de acordo seus
custos, computando os tributos conforme o seu regime tributário,
segundo opções dadas pela legislação;
• Na licitação, poderão concorrer empresas optantes por regimes
distintos, sem que isso comprometa a isonomia e a
competitividade.
Como identificar e comprovar o regime tributário adotado pelo
licitante?
• Demonstrar as alíquotas indicadas na planilha de custos anexa à
proposta
• Lucro real e Lucro Presumido: DARF, diligência à SRF
• Simples Nacional: Declaração de opção, DAS e Consulta ao site da
Receita Federal, Diligencias aos Fiscos Federal, Estadual, Municipal.

5 – os regimes de tributação e a desoneração da folha
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
Norma vigente: Lei nº 12.546/2011, alterada pelas leis nºs
13.161/2015 e 13.202/2015.
Desoneração da Folha de Pagamento: a empresa beneficiária pode
optar por recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB ao invés de recolher a Contribuição Previdenciária
Patronal - CPP de 20% sobre a remuneração.
Abrangência: apenas a contribuição previdenciária patronal; não
desobriga as demais contribuições , como Salário Educação, INCRA,
Sistema S, SAT/RAT e FGTS
Aplicação da CPRB é facultativa: a partir de 01/12/2015
Quem pode optar pela CPRB: empresas e com atividades
relacionados na lei

5 – os regimes de tributação e a desoneração da folha
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
Opção: anual
Alíquotas: 1%, 1,5%, 2,5%, 3% e 4,5%, conforme setores abrangidos
pela Lei
Base de cálculo: receita bruta conforme definido na lei
Documento de recolhimento: DARF

II – Análise dos tributos na planilha
IMPACTO DO REGIME TRIBUTÁRIO NOS CUSTOS
1 . Encargos Sociais - Item III da Planilha de Custos – Montante A
Grupo A - Obrigações
Sociais

Lucro Real ou
Presumido

Simples
Nacional
Ex.Anexo IV

Opção pela
desoneração

Previdência Social - CPP

20,00%

20,00%

-

Salário-educação

2,50%

-

2,50%

INCRA

0,20%

-

0,20%

SENAI, SENAC, SENAT

1,00%

-

1,00%

SESI, SESC, SEST

1,50%

-

1,50%

SEBRAE

0,60%

-

0,60%

*

*

*

8,0%

8,0%

8,0%

SAT/RAT/ GILRAT = 1%, 2% ou 3%
(ajuste: RAT X FAP de 0,5 a 2,0)
FGTS

* SAT/RAT, conforme atividade preponderante/risco leve, médio ou grave ajustado pelo FAP
Ex. Simples Nacional = conforme Anexo da LC 123/2006, conf. Anexo –faixa de Receita Bruta

1. Encargos Sociais
Análise:
Contribuição Previdenciária da Pessoa Jurídica
Alíquotas e base de cálculo: Lei nº 8.212/91, art.22
I - 20% sobre o total das remunerações - empregados e
trabalhadores avulsos
II – SAT, RAT ou GILRAT - grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos das empresas.
Atividade preponderante e Risco de Acidente de Trabalho
a) 1% - risco leve
b) 2% - risco médio
c) 3% - risco grave

1. Encargos Sociais
SAT/RAT- atividades sujeitas à aposentadoria especial:15, 20 ou 25
anos de contribuição; acréscimo de 12%, 9% ou 6%;
III - 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que prestem serviços;
Contribuição previdenciária pessoa física: recolhem a de 8% a 11%
incidentes sobre a remuneração.
Variação do SAT/RAT/GILRAT
As Alíquotas do GILLRAT - Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho podem ser
reduzidas ou aumentadas pela aplicação do FAP - Fator Acidentário
de Prevenção.

1. Encargos Sociais
FAP: fator multiplicador que varia de 0,5 a 2 pontos, pode reduzir ou
aumentar o GILRAT - Portaria do Ministério do Trabalho, considerando o
investimento da empresa em equipamentos moderadores do risco.
Definição do grau de risco, alíquota e atividade: conforme a classificação
nacional de atividades econômicas – CNAE - Anexo V do RPS - Decreto
nº 3.048/99 atualizado pelo Decreto nº 6.957/2009. Adequações ao FAP RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99, arts. 202-A, 303, 305 e 307
Importante: conceito legal de atividade econômica preponderante: a que
ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.(IN RFB 971/2009)

1. Encargos Sociais
Opção pelo Simples Nacional: redução da contribuição previdenciária,
dependendo do Anexo da LC 123, e não recolhimento de Salário Educação
e Contribuições de Terceiros (SESC, SESI, SENAC, SEBRAE ...)
Opção pela CPRB - Lei nº 12.546/2011 - a opção pela CPRB não deve
compor o grupo dos encargos sociais do item III da planilha de custos, deve
ser computada nos demais tributos no item próprio da planilha, incidindo
sobre a receita bruta.

1. Encargos Sociais
Análise: Encargos do item III - Grupo A da Planilha de custos
• Contribuição previdenciária
CPP = 20% (Lei nº 8.212/91) ou
CPRB = alíquotas, base de cálculo, setores(Lei nº 12.546/2011)
• GILRAT: alíquotas conforme atividade preponderante - ajustado
pelo FAP
• FAP de 0,5 a 2,00
• Opção pelo Simples Nacional: redução da contribuição
previdenciária; não recolhimento de Salário educação e
contribuições de terceiros

1. Encargos Sociais
Questão polêmica: Comprovação dos dados indicados na planilha
anexa à proposta
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaração da empresa, conforme exigida no edital de licitação
DARF - opção pela CPRB
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
Consulta ao Site da SRF - opção pelo Simples
PGDAS – Extrato do Simples
Anexo V do RPS - atividade da empresa x respectivo SAT/RAT
Portaria do Min da Fazenda – declaração da empresa – FAP
Diligência junto aos Fiscos federal, estadual e municipal

1. Encargos Sociais – exemplos
Exemplo 1 - Encargos Sociais - Grupo A da Planilha de Custos
Opções: Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional - Anexo IV
CPP - Lei 8.212/91, incide sobre a remuneração
SAT/RAT= 1% e FAP = 1,00
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Simples
Lucro Real ou
Nacional(anexo
Presumido
IV)
GRUPO A – Contribuições Sociais
Contribuição previdenciária
Salário-educação
INCRA
SENAI, SENAC, SENAT
SESI, SESC, SEST
SEBRAE
1 FAP
RAT
1,0000
FGTS
Total:

%
20,00
2,50
0,20
1,00
1,50
0,60
1,00
8,00
34,80

R$

%
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
8,00
29,00

R$

1. Encargos Sociais
Exemplo 2 - Encargos Sociais - Grupo A da Planilha de Custos
Opções: Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional
CPRB - Lei 12.546/2011 - incide sobre Receita Bruta - Desoneração
SAT/RAT = 1%, FAP=1,00
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO-OPÇÕES COM
DESONERAÇÃO
Lucro Real ou
OPÇÕES
Simples Nacional
Presumido
GRUPO A –Contribuições Sociais
Contribuição previdenciária
Salário-educação
INCRA
SENAI, SENAC, SENAT
SESI, SESC, SEST
SEBRAE
RAT
1 FAP
1,0000
FGTS
Total:

%
0,00
2,50
0,20
1,00
1,50
0,60
1,00
8,00
14,80

R$

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
8,00
9,00

R$

1. Encargos Sociais - resumo
Exemplo 3 - Encargos Sociais - Grupo A da Planilha de Custos
(RESUMO - Previdência SEM DESONERAÇÃO E COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO
Lucro Real
ou
Presumido
%

GRUPO A – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Contribuição previdenciária
Salário-educação
INCRA
SENAI, SENAC, SENAT
SESI, SESC, SEST
SEBRAE
RAT
1 FAP
FGTS

1,0000
Total:

20,00
2,50
0,20
1,00
1,50
0,60
1,00
8,00
34,80

Simples
Nacional
Anexo IV
%
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
8,00
29,00

COM DESONERAÇÃO*
Lucro Real
ou
Simples
Presumido Nacional
%
%
0,00*
2,50
0,20
1,00
1,50
0,60
1,00
8,00
14,80

0,00*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
8,00
9,00

*Atenção. No caso de opção pela desoneração (ver atividade Lei nº 12.546/2011), a contribuição
previdenciária – CPRB deve ser adicionada ao valor dos demais tributos, no item próprio da planilha

2. outros tributos
2) Outros tributos
Tributos Federais (especificar)
• IRPJ
• CSLL
• PIS/PASEP
• COFINS
Alíquotas conforme regime de tributação explicitados
anteriormente. As planilhas de custos estimados
pela
administração, normalmente não especificam IRPJ e CSLL ,
por força de decisões do TCU

2. outros tributos
Tributos Estaduais (especificar)
• ICMS
Regime Não cumulativo = créditos e débitos - o valor do
imposto pago em cada operação (compras) é compensado
pelo do valor do imposto devido (nas vendas).
Tributos Municipais (especificar)
• ISS –Imposto Serviços de Qualquer Natureza : alíquota máxima
= 5%, conforme Lei Complementar 116/2003 e Lei municipal)
Outros tributos, conforme previsão legal

2. outros tributos
Outros tributos - item da planilha de custos
 Exemplo: sem destacar o IRPJ e CSLL
Tributos

Alíquotas
Lucro real

Lucro presumido

PIS

1,65%

0,65%

COFINS

7,60%

3,00%

ISS

5%

5,0%

TOTAL

14,25%

8,65%

Observação: em caso de apresentação de propostas, sem destaque do
IRPJ, na planilha, é importante verificar se estão embutidos no lucro, ou
nos demais itens da planilha; devendo solicitar esclarecimentos da
empresa, caso apresente lucro zero ou despesas administrativas irrisórios.

2. outros tributos
Outros tributos – item da planilha de custos
Exemplo destacando IRPJ e CSLL na planilha
Tributos

Alíquotas
Lucro real

Lucro presumido

IRPJ

*

4,80%

CSLL

*

2,88%

PIS

1,65%

0,65%

COFINS

7,60%

3,00%

ISS

5%

5,0%

TOTAL

14,25%

16,33%

* IRPJ e CSLL pelo Lucro Real, estimativa em função do regime de
tributação

2. outros tributos
Questão polêmica: podem ser admitidas propostas com lucro zero
e despesas administrativas com valores irrisórios?
Análise - Exame da exequibilidade
Lei nº 8.666/93
Art. 44, § 3º. não se admitirá proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
(...)

2. outros tributos
O Art. 48, inciso II, §§1º e 2º considera uma proposta
manifestamente inexeqüível, no caso de menor preço, quando os
valores se apresentarem inferiores à 70% do menor dos seguintes
valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração,
ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
Súmula nº 262/2010 – TCU.
“O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da
Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de
inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante
a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.”

2. outros tributos
TCU - Acórdão nº 3.092/14, Plenário:
“REPRESENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA POR CRITÉRIO
NÃO PREVISTO NO EDITAL. PROCEDÊNCIA. ASSINATURA DE PRAZO
PARA ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO
CERTAME.
CIÊNCIA
DE
OUTRAS
IMPROPRIEDADES.
ARQUIVAMENTO.
1. Não há vedação legal à atuação, por parte de empresas
contratadas pela Administração Pública Federal, sem margem de
lucro ou com margem de lucro mínima, pois tal fato depende da
estratégia comercial da empresa e não conduz, necessariamente, à
inexecução da proposta (Acórdão 325/2007-TCU-Plenário).
(...)

2. outros tributos
TCU - Acórdão nº 3.092/14, Plenário:

2. A desclassificação de proposta por inexequibilidade deve ser
objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente
publicados (Acórdãos 2.528/2012 e 1.092/2013, ambos do Plenário)
(…)
VOTO
18. De se destacar, ainda, que não há norma que fixe ou limite o
percentual de lucro das empresas. Com isso, infiro que atuar sem
margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação
legal, depende da estratégia comercial da empresa e não conduz,
necessariamente, à inexecução da proposta.” (grifos nossos)
(...)

2. outros tributos –PIS/PASEP - apuração
PIS/PASEP : Regime – Cumulativo e Não Cumulativo
Alíquotas:
a)0,65%, incidência cumulativa; não permite compensar créditos;
regime de tributação pelo Lucro Presumido
b)1,65%, incidência não cumulativa; exclusões da base de cálculo e
compensações de créditos do valor apurado (Lei nº 10.833/2003, arts.
1º e 3º); regime de tributação pelo Lucro Real.
Observação. Empresas de vigilância e outras excetuadas na lei
permanecem com alíquota de 0,65% (art. 8º, Lei nº 10.637/2002), nos
regimes - Lucro Real ou Presumido.
Base de cálculo: total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (art. 1º, Lei nº 10.637/2002).

2. outros tributos –PIS/PASEP

Tributo

PIS

opção: lucro real - regime não
cumulativo

opção: lucro presumido - regime
cumulativo

Base de
cálculo

Alíquota
Efetiva

Base de
cálculo

1,65% (-)
-Exclusões
-Deduções

Receita/fa 0,65%
turamento

Alíquota

Receita/fa 1,65%
turamento

Alíquota

Alíquota
Efetiva
0,65%

PIS/PASEP – apuração
Não cumulativo
R$
Faturamento/Receitas auferidas
Alíquota

100.000,00
1,65%

Cumulativo
R$
100.000,00
0,65%

PIS devido (s/base de cálculo) = A

1.650,00

650,00

(-) Aluguel equipamentos

10.000,00

10.000,00

(-) Depreciação

10.000,00

10.000,00

(-) Insumos

40.000,00

40.000,00

Crédito = PIS s/despesas (1,65% x 60.000,00 ) = B

(990,00)

(=) Base de Cálculo do PIS

40.000,00

0,00
100.000,00

Valor devido (PIS a pagar) = (A – B)

660,00

650,00

Alíquota efetiva

0,66%

0,65%

2. outros tributos - COFINS
COFINS – Regime Cumulativo e Não Cumulativo
Alíquotas:
• 3,0 %, incidência cumulativa; não permite compensar créditos;
regime de tributação pelo Lucro Presumido
• 7,6%, incidência não cumulativa; exclusões da base de cálculo e
compensações de créditos do valor apurado (Lei nº 10.833/2003,
arts. 1º e 3º); regime de tributação pelo Lucro Real.
Observação: Empresas de vigilância e outras excetuadas na lei:
alíquota de 3% (art. 10, Lei nº 10.833/2003)
• Base de Cálculo: total das receitas auferidas no mês, independente
de sua denominação ou classificação contábil.

2. outros tributos - COFINS

Tributo

não cumulativo
Base de
cálculo

cumulativo

Alíquot
a

Alíquota
Efetiva

Base de
cálculo

7,60%

7,6%(-)
Exclusões
e
deduções

Receita/fat
uramento

Alíquota

Alíquota
Efetiva

3%

3%

COFINS
Receita/fa
turament
o

COFINS - apuração
Não cumulativo
R$

Cumulativo
R$

100.000,00

100.000,00

Alíquota

7,60%

3,0%

COFINS devido (s/base de cálculo) = A

7.600,00

Faturamento/Receitas auferidas

3.000,00

(-) Aluguel equipamentos

10.000,00

10.000,00

(-) Depreciação

10.000,00

10.000,00

(-) Insumos

40.000,00

40.000,00

CRÉDITO = COFINS s/despesas (7,60% x 60.000,00 ) (-) = B

(4.560,00)

0,00

(=) Base de Cálculo da COFINS

40.000,00

100.000,00

Valor devido (COFINS a pagar) (A – B)

3.040,00

3.000,00

Alíquota efetiva

3,04%

3,0%

PIS - COFINS – questões polêmicas

• Questões polêmicas: PIS - COFINS – Regime NÃO CUMULATIVO
• Fase de orçamentação pela Administração: verificar a possibilidade
de
efetuar os cálculos do PIS e COFINS, fazendo
deduções/compensações de créditos; identificar os valores
• Fase de análise de proposta: solicitar da empresa demonstrativo do
valor apurado, comprovando os cálculos efetuados
• Fase de execução contratual: verificar diferença entre o valor dos
tributos cotados e o efetivamente recolhido

PIS - COFINS – questões polêmicas
•

PIS - COFINS – Regime NÃO Cumulativo - nas fases de orçamentação e
análise de propostas – devem ser calculados com alíquota efetiva?

•
•
•

TCU - Acórdão nº 1.619/2008 - P
(...)
“9.3. alertar a (...), que nas suas licitações em geral, tanto na fase de
orçamentação, quanto na fase de análise das propostas, atente para a
possibilidade de que as alíquotas referentes ao PIS e à COFINS, no que se
refere às licitantes que sejam tributadas pelo Lucro Real, sejam diferentes
do percentual limite previsto em lei, devido às possibilidades de descontos
e/ou compensações previstas, devendo exigir, se for o caso, que as
alíquotas indicadas, nominais ou efetivas reduzidas, sejam por elas
justificadas, em adendo à Planilha de Custo ou Formação de Preços, ou
outro instrumento equivalente; “(grifos nossos)

PIS - COFINS – questões polêmicas
•
•
•
•
•

TCU - Acórdão nº 2.622/2013 - P
(...)
9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a:
(...)
9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao
regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários
concedidos pela legislação tributária; (grifos nossos)

PIS - COFINS – questões polêmicas
• PIS - COFINS – Regime NÃO Cumulativo - na fase de execução
contratual devem ser verificados o preço proposto x efetivamente
praticado?
• TCU – Informativo 215/2014
• 3. Independentemente do regime de execução contratual, na
hipótese de a empresa deixar de recolher determinado tributo
embutido em seu BDI, ao ser favorecida por regime tributário
diferenciado ou qualquer benefício legal, essa desoneração deve
ser repassada ao contrato pactuado, de forma a garantir o
pagamento apenas por tributos que representam gastos
efetivamente incorridos pela contratada.
• Embargos de Declaração opostos pela Advocacia-Geral da União
(AGU) apontaram omissão no Acórdão 2.622/2013-Plenário. (....)

PIS - COFINS – questões polêmicas
• (...)Informativo 215/2014(...) Ao analisar o recurso, o relator
destacou a ausência de fundamento para a tal restrição, ressaltando
que, se a empresa, “por ser favorecida por regime tributário
diferenciado ou qualquer benefício legal, ... deixou de recolher
determinado tributo ou uma contribuição específica, essa
desoneração deve ser repassada para o contrato pactuado, de
forma a se garantir o pagamento apenas por tributos e
contribuições que representam gastos efetivamente incorridos pela
contratada”. (...) amparado na doutrina, lembrou que a Lei
12.462/2011 determina que os licitantes comprovem, mediante
planilhas, a formação de seus preços, incluindo o detalhamento dos
componentes do custo. O Plenário, na linha defendida pela
relatoria, manteve os exatos termos das determinações
questionadas. Acórdão 2440/2014-Plenário, TC 036.076/2011-2,
relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 17.9.2014.

PIS - COFINS – questões polêmicas
PIS - COFINS – Regime NÃO Cumulativo - proposta sem dedução
créditos indica sobrepreço?
TCU – Informativo 169
1. A existência de eventuais créditos tributários não considerados
expressamente na proposta da contratada não indica, por si só, a
ocorrência de sobrepreço. Para a apuração da economicidade dos
preços praticados é necessária a avaliação da contratação de forma
global.
(...) o Tribunal expedira, dentre outras medidas, determinação à
Petrobras para que apurasse, em relação a um dos contratos
examinados, “a diferença entre o valor calculado com alíquota cheia,
sem descontos, para os tributos PIS/PASEP e Cofins (forma de cálculo
indicada no Demonstrativo de Formação de Preços – DFP) e o valor
efetivamente recolhido pela empresa”. (...)

PIS - COFINS – questões polêmicas
(..)A medida decorrera da constatação de que a proposta da contratada
especificava o recolhimento desses tributos pelo regime não cumulativo –
na forma especificada pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 – mediante o qual
a empresa contribuinte pode se beneficiar de créditos correspondentes à
incidência desses tributos sobre as diversas etapas de sua cadeia
produtiva e de comercialização.(..)Em sede de oitiva, a Petrobrás
manifestou-se pela impossibilidade de realização da apuração
determinada pelo TCU, pelo fato de a escrituração contábil da contratada
não discriminar receitas e despesas tributárias para cada contrato.
(...)Reconhecendo o argumento da Petrobras, o relator anotou que para
apurar a incidência tributária “ter-se-ia que analisar toda a cadeia de
produção ou comercialização da empresa, aferindo-se caso a caso o
enquadramento de cada situação na legislação tributária e os seus
eventuais efeitos financeiros”, dificuldade agravada pelos óbices
decorrentes do sigilo fiscal. (...)

PIS - COFINS – questões polêmicas
•

(...) Noutra ótica, observou que “o cerne da questão, de acordo com o princípio da
economicidade, é saber se foram praticados preços de mercado, de forma que a
administração não tenha despendido recursos além do necessário para preencher a
finalidade pública objeto da contratação”. Em decorrência, “a existência de eventuais
créditos tributários não considerados expressamente na proposta da contratada não
indica, por si só, a ocorrência de sobrepreço”. Em primeiro lugar, “porque não pode ser
descartada a hipótese de que a contratada, de forma a ampliar a competitividade de
sua proposta, tenha considerado esses créditos quando da fixação de seus preços
unitários”. E, em segundo, “porque a jurisprudência desta Corte indica que a existência
de alguns itens com preços unitários superiores aos de mercado não afasta a
necessidade de ser avaliada a contratação de forma global para ser analisada a
economicidade dos preços praticados”. Nesse sentido, o relator concluiu que “o exame
isolado dos tributos praticados pela contratada não permite chegar à conclusão acerca
da economicidade dos preços praticados”. O Plenário do TCU, acolhendo a tese do
relator, considerou, dentre outras medidas, prejudicada a determinação. Acórdão
2531/2013-Plenário, TC 011.647/2007-5, relator Ministro Benjamin Zymler, 18.9.2013.

PIS - COFINS – questões polêmicas
•
•

•

TCU - Informativo 232/2015
1. A Administração deve observar, em suas contratações, a prática de preços de
mercado, de acordo com o princípio da economicidade, não cabendo questionar os
custos tributários efetivamente incorridos pelas contratadas, tampouco remunerá-las
ou apontar sobrepreço de acordo com esses custos. A efetiva carga tributária de cada
empresa é matéria intrínseca de sua estrutura administrativa e componente de sua
estrutura de custos, a qual não deve servir de base para remunerações contratuais.
(...) Sobre o caso concreto, observou que não se trata de modalidade de execução
denominada “administração contratada”, na qual a remuneração contratual depende
dos custos efetivamente ocorridos, destacando que, nos contratos administrativos em
geral, o que importa é verificar se foram praticados preços de mercado. “Ou seja,
depois de fixado o preço de mercado pela administração, considerando-se, no caso, a
carga tributária usual de mercado, e, de acordo com esse critério, fixado o valor do item
contratado, não cabe à administração perquirir os custos efetivamente incorridos pelas
contratadas de forma a remunerá-la de acordo com esses custos”. Acórdão 332/2015 Plenário, TC 00.847/2008-5, relator Ministro Benjamin Zymler, 4.3.2015. (grifos
nossos)

2. outros tributos – ISS
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS
Legislação básica: CF/88, LC 116/2003; Leis Municipais (CTM Recife
- Lei nº15.563/91 e Decreto nº 15.950/92) .
Fato gerador: o ISS tem como fato gerador a prestação dos serviços
não compreendidos na competência dos Estados.
Alíquotas: A alíquota mínima do ISS é 2% (há exceções), e a
máxima é 5% (CF/88; LC 116/2003).
Município do Recife, as alíquotas são de 2%, 3%, e 4% e 5%,
conforme atividade; (CTM, art. 116).
Base de cálculo: A alíquota do ISS incide sobre o preço do serviço,
sem deduções de materiais, exceto em casos previstos na lei.
(CTM, arts. 102 e 115).
Contribuinte: o contribuinte do imposto é o prestador de serviço

2. outros tributos – ISS
Local da prestação do serviço :
I – o do estabelecimento prestador ou, na falta deste, o domicílio do
prestador do serviço;
II – aquele onde se efetuar a prestação do serviço, nos casos
especificados na lei.
Atenção: Verificar fatores que influenciam na composição do custo:
hipóteses de incidência/não incidência, isenção/redução de
alíquotas, dedução de materiais, incidência no local da prestação do
serviço ou domicílio do prestador, e outros benefícios legais.
Exemplo de redução da base de cálculo de ISS (dedução de
materiais):
Lei Municipal nº 15.563/91
Art. 102. O ISS tem como fato gerador a prestação dos serviços não
compreendidos na competência dos Estados, incidindo sobre as
atividades de:

ISS
(...)
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e
congêneres.
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras
de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,
que fica sujeito ao ICMS).
(..)
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos
e congêneres (exceto o de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

ISS
Lei nº 15.563/91,
Art. 115, § 6º. “Na prestação dos serviços referidos nos subitens 7.02 e
7.05 do artigo 102 desta Lei, a base de cálculo é o preço dos serviços,
reduzidas as parcelas correspondentes:
I – ao valor dos materiais adquiridos de terceiros, efetivamente
empregados, que tenham se incorporado à obra ou ao imóvel, quando
fornecidos pelo prestador dos serviços.
II – ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.”
(....)

ISS
(...)

Decreto nº 15.950/92 – Regulamenta o Título II do Livro Quinto da Lei
15.563, de 27/12/91.
Obras de Construção Civil - deduções da base de cálculo
Art. 66 - Na hipótese de não comprovação do valor total dos materiais
fornecidos pelo prestador do serviço e das subempreitadas já tributadas
pelo imposto, nos termos do parágrafo 6º do artigo 115 da Lei n.º 15.563
de 27 de dezembro de 1991, o prestador do serviço ou a autoridade fiscal
aplicará, a título de dedução da base de cálculo do ISS, os seguintes
percentuais sobre o preço do serviço:
I - Recapeamento asfáltico e pavimentação – 40%
II - Execução por empreitada ou subempreitada de construção civil, de
obras hidráulicas e de outras semelhantes, inclusive os respectivos
auxiliares ou complementares – 30%
III - Terraplenagem – 10%
(...)

ISS
Exemplo de redução da base de cálculo de ISS (dedução de materiais)*:
Tributo: ISS
Atividade

Base de cálculo
(redução )

I - Recapeamento asfáltico e
pavimentação (- 40%)

(1,00 – 0,40)=0,60

II
Execução
por
empreitada
ou
subempreitada
de
construção civil, de obras
hidráulicas e de outras
semelhantes, inclusive os
respectivos auxiliares ou
complementares (– 30% )
III - Terraplenagem (– 10%)

Alíquota

5%

Alíquota efetiva

3%
= 5% (1,0 -0,40)
3,5%

(1,00 – 0,30)=0,70

5%

= 5% (1-0,30)

(1,00 – 0,10)=0,90

5%

4,5%
= 5% (1,0 - 0,10)

*Cálculo efetuado considerando a dedução de materiais, sem comprovação, conf. CTM Recife, Lei nº
15.563/91, art. 115, § 6º, e Dec. Municipal nº 15.950/92, art. 66. Atenção: na Nota Fiscal, deve destacar o
ISS, alíquota legal incidente sobre o valor do serviço

Outros tributos – resumo - exemplos
Resumo tributos: Lucro Real - Lucro Presumido - Simples Nacional - Anexo IV
LC 123/2006

•

Exemplo: Serviços de conservação e limpeza
Tributos

Opção
Lucro Real

Opção
Lucro Presumido = 32%

Simples
Nacional
Faixa Anexo IV

5%

5%

ISS

5%

PIS*

1,65%

0,65%

0,40%

COFINS*

7,6%

3%

2,27%

IRPJ

**

4,80%

3,12%

CSLL

**

2,88%

2,01%

Total

14,25%

16,33%

12,80%

•

* PIS E COFINS: regime não cumulativo/opção pelo lucro real – calcular valor efetivo com dedução de créditos. As alíquotas efetivas
podem ser inferiores, havendo compensação de créditos.
** IRPJ e CSLL, alíquota/percentual sobre o lucro real/resultado apurado.
Observação: Para serviços de vigilância, o PIS e COFINS, no regime de tributação pelo lucro real, permanecem os mesmos

percentuais da opção pelo do lucro presumido.

Outros tributos - resumo - exemplos
Exemplo: Opções: CPRB, Lucro Real ou Lucro Presumido ou Simples Nacional
Planilha - em caso de contribuição previdenciária COM DESONERAÇÃO
Lucro Real

Lucro
Presumido = 32%

ISS

5%

5%

PIS

1,65%

0,65%

COFINS

7,6%

3,0%

IRPJ

**

4,80%

CSLL

**

2,88%

TOTAL

14,25%

16,33%

CPRB

(+)

(+)

Tributos

•
•
•

Simples Nacional
(*)

(+)

* Simples Nacional – verificar atividade, faixa do anexo da LC 123
** IRPJ e CSLL – incidência lucro real/resultado apurado.
(+) opção CPRB, adicionar alíquota para respectiva atividade, conforme Lei 12.546/2011

3. Questões polêmicas
3) Questões polêmicas
a) a inclusão dos tributos na estimativa do preço da Administração e a
composição da Proposta do licitante
b) exigências da Lei nº 8.666/93 e decisões do TCU;
c) opções tributárias e julgamento de propostas


O Impacto do IRPJ e da CSLL na composição dos preços e
entendimentos do do TCU.
TCU - Acórdão 345/2007 -P
9.1.1. os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI, tampouco a
planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza
direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não
devendo ser repassado à contratante;

3. Questões polêmicas –IRPJ - CSLL
TCU – SÚMULA 254/2010
O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, não se consubstanciam em despesa indireta
passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do
orçamento base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística
desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.
TCU - Acórdão nº 264/2012 - P
Relatório
24. Assim sendo, caso a inclusão do IRPJ e da CSLL não ocorra
destacadamente no BDI, certamente esses tributos estarão incluídos na
rubrica destinada ao lucro bruto. Ou seja, o lucro bruto abrange o IRPJ e a
CSLL, enquanto o lucro líquido os destaca, o que não influencia o preço
oferecido pelo licitante.

3. Questões polêmicas –IRPJ - CSLL
TCU – Acórdão 1214/2013-P
Relatório técnico
• 218. É certo que o Tribunal de Contas da União já fixou orientação no sentido
de que o IR e a CSLL não devem constar das planilhas de obra. Contudo, sendo
despesas obrigatórias, incidentes inclusive sobre o total da receita, retidas
antecipadamente pelo tomador do serviço, não há como se deixar de
considerar esses tributos como despesas efetivas incorridas pelos contratados
prestadores de serviços continuados e que impactam significativamente o
valor do contrato.
• 221. Concluímos, portanto, que os editais deveriam consignar expressamente
as condições mínimas para que as propostas sejam consideradas exequíveis,
proibindo propostas com lucro e despesas administrativas iguais a zero, entre
outros, em razão de esse percentual englobar os impostos e contribuições não
repercutíveis (IR, CSLL). Registre-se que o grupo não determinou quais seriam
as condições mínimas ideais, de modo que deverá ser realizado estudo para
determiná-las e, assim, possibilitar a implementação dessa proposta.

Questões polêmicas –IRPJ - CSLL

TCU – Informativo 279
• 2. A inclusão, na composição do BDI constante das propostas das
licitantes, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não é vedada nem acarreta, por si só,
prejuízos ao erário, pois é legítimo que empresas considerem esses
tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas
propostas, desde que os preços praticados estejam de acordo com os
paradigmas de mercado. O que é vedado é a inclusão do IRPJ e da CSLL
no orçamento estimativo da licitação. Acórdão 648/2016-P. Tomada de
Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler

III – LC 123 e serviços terceirizados
•
•
•

•
•
•
•

III – noções sobre a Lei Complementar nº 123/2006 com relação à
contratação de serviços terceirizados
Aspectos da LC 123 sobre a terceirização e opção pelo simples nacional.
Opção pelo Simples: Serviços permitidos - Anexos III a VI da LC 123/2006
com LC 147
Atenção: a LC 155/2016 reduziu para 5 anexos
Questão Relevante: a opção pelo simples nacional e cessão de mão de
obra
Vedações: Lc 123/2006, art. 17.É vedada expressamente a opção pelo
Simples Nacional;
(...)
XII - às empresas que realizam cessão e locação de mão de obra

III – LC 123 e serviços terceirizados
•
§1º. As vedações do art. 17 não se aplicam às pessoas jurídicas que se
dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do
art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras
atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput do art. 17.
§2º.Também poderá optar pelo Simples Nacional a ME ou EPP que se
dedique à prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de
vedação expressa no art. 17, e não incorra em vedação da LC. Neste
caso, as atividades são tributadas na forma do Anexo III, salvo se para
algumas dessas atividades houver previsão expressa para tributação na
forma dos Anexos IV ou V. ( ver Art.18 §5o-F )

III – LC 123 e serviços terceirizados
•

•
•
•

•
•

Exceção. O art. 18,§5º, H, da LC 123/2006 dispõe que a vedação de que
trata o inciso XII do caput do art. 17 não se aplica às atividades
relacionadas no art. 18, §5º , C.
As atividades do art. 18,§5º, C:
a) construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a
forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo,
bem como decoração de interiores;
b) serviço de vigilância, limpeza ou conservação
c) serviços advocatícios.

III – LC 123 e serviços terceirizados
Importante: Conceito de cessão de mão-de-obra :
Lei nº 8.212/91, art. 31, § 3º:
• Considera cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Exemplos: I - limpeza, conservação e zeladoria; II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra; IV - contratação de trabalho temporário
na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (art. 31, §4º)

III – LC 123/2006 e serviços terceirizados
Pergunta: pessoa jurídica enquadrada como ME e EPP que realizem
serviços de vigilância, limpeza ou conservação podem optar pelo Simples
Nacional?
•

Resposta: Os serviços de vigilância, limpeza ou conservação, embora se
enquadrem no conceito de cessão de mão de obra, pela Lei nº 8.212/91,
art. 31, § 3º, podem recolher os tributos na opção pelo Simples, como
atividades relacionadas no art. 18,§5º, C, da LC 123/2006, desde que não
tenham qualquer outra vedação prevista na Lei.

III – LC 123/2006 e serviços terceirizados
.
•

Atenção: terceirização de serviços com atividades genérica, tais como
apoio administrativo, assistente administrativo, etc), é importante
diligenciar/consultar a Secretaria da Receita Federal, quanto à vedação à
opção pelo Simples, exercício da atividade/enquadramento do objeto
como cessão de mão de obra.

•
•

Forma de recolhimento:
Simples Nacional – tributos Anexo IV da LC 123/2006 - Documento de
recolhimento: DAS conjunto
Contribuição previdenciária, conforme legislação prevista para os demais
contribuintes ou responsáveis – Documento de recolhimento: GPS

•

III – LC 123 - Anexo IV - com LC 147
Anexo IV da LC 123/2006 com LC 147/2014 (vigência:01/01/2012 a
31/12/2017) (parcial)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas da prestação de
serviços relacionados no § 5º-C do art. 18.
Receita bruta em 12 meses (R$)

Alíquota

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/PASEP

ISS

4,5%

0,0%

1,22%

1,28%

0,0%

2%

11ª FAIXA: De 1.800.000,01 a 1.980.000,00

12,80%

3,12%

2,01%

2,27%

0,40%

5,00%

20ª FAIXA: De 3.420.000,01 a 3.600.000,00

16,85%

6,12%

2,53%

2,63%

0,57%

5,00%

1ª FAIXA : Até R$ 180.000,00

Observação. Contribuição previdenciária não está incluída nesse anexo. Deve ser
recolhida de acordo com a legislação previdenciária
Atenção. A LC 123/2006 foi alterada pela LC 155/2016, reduzindo os anexos, as
faixas de receita bruta, instituindo parcelas a deduzir, e forma de repartição,
dentre outras alterações. (Vigência: 01.01.2018) – Ver anexo IV a seguir

III – LC 123 - Anexo IV conf. LC 155/2016

IV – Desoneração da Folha de Pagamento

• IV - Desoneração da folha de pagamento
• 1) conceito, setores, alíquotas, base de cálculo, aplicação;
• 2) regras específicas sobre a base de cálculo da CPRB e questões
polêmicas
• 3) a situação especial dos contratos terceirizados de informática
(legislação especial; aplicação da desoneração ou não; benefício
em relação ao percentual da contribuição previdenciária);
• 4) a estimativa de custos e julgamento nas planilhas de custos

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
1) Conceito: Desoneração da folha de pagamento = Substituição da contribuição previdenciária

patronal –CPP, de 20% (vinte por cento) sobre a folha de pagamento da Lei nº 8.212, pela
Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta – CPRB – Lei nº 12.546/2011,
para os setores contemplados
Instrumento legal - CPRB
Medida Provisória nº 540, de 02/08/2011, convertida na Lei nº 12.546, de 14/12/2011
Houve diversas alterações (várias leis e medidas provisórias), passando por aumentos de
alíquotas; inclusão de novos setores, etc, ora tornando o regime obrigatório, ora facultando a
opção, para as empresas.
O regime que era obrigatório até novembro/2015, passou a ser facultativo (direito à opção) a
partir de 01/12/2015 , com alteração da Lei nº 12.546/2011 pelas Leis nºs 13.161/2015 e
13.202/2015.
Em 30/03/2017, a MP nº 774/2017 alterou a Lei nº 12.546/2011 - redução 06(seis) setores,
aplicação a partir de 01/07/2017, até 10/08/2017. Foi revogada pela a MPV 794/2017,
voltando à situação anterior.
Regime atual: as empresas contempladas com a desoneração podem optar pela CPRB,
conforme a Lei nº 12.546/2011, com alteração pelas Leis nºs 13.161/2015 e 13.202/2015.

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
Lei nº 12.546/2011, alterada pelas Leis nºs 13.161/2015 e 13.202/2015
Aplicação: a partir de 01/12/2015
Lei nº
12.546/2011

Art. 7º
Art. 7º -A,

Setor

Alíquota

Empresas que prestam serviços de tecnologia da informação - TI e
de tecnologia da informação e comunicação – TIC, referidas no §
4º e § 5º do art. 14, da Lei nº 11.774/2008, exceto call center,
cuja alíquota é 3%;
Empresas do setor hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-8/01
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0;
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos
412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0;

4,5%

Empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas
nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0.
Empresas que prestam serviços de call center;

3%

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
•

CPRB - Setores e Alíquotas a partir de 01/12/2015 (continuação...)
Lei nº
12.546/2011

Art. 7º
Art. 7º -A,

Art. 8º
Art. 8º - A

Setor
Empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região
metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional
enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0;
Empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas
nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0;

Alíquota

2%

Empresas de transporte metroferroviário de passageiros,
enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0;

Empresas que fabricam os produtos classificados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados-Tipi
aprovada pelo decreto no 7.660, de 23/12/2011, nos códigos do
anexo I da Lei nº 12.546/2011, exceto as seguintes (.....)

2,5%

Empresas constantes nos incisos II a IX e XIII a XVI do § 3º do
art. 8º, e empresas que fabricam produtos classificados na Tipi
nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10

1,5%

Empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09, 02.10.1, (......)

1,0%

IV – Desoneração da Folha de Pagamento - CPRB
Atividades Específicas
Atividades do setor de construção civil abrangidas pela CPRB
EMPRESAS DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENQUADRADAS NOS GRUPOS 412, 432, 433 E 439 CNAE 2.0;
412 – construção de edifícios
432– instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções
433 – obras de acabamento
439 – outros serviços especializados para construção
EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ENQUADRADAS NOS GRUPOS 421,
422, 429 E 431 - CNAE 2.0.
421 – construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais
422 – obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por
dutos
429 – construção de outras obras de infraestrutura
431 – demolição e preparação de terreno
Observação. Para identificar a Classificação da Nacional da Atividade Econômica – CNAE: consultar o
site http://www.cnae.ibge.gov.br

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
Regras de transição (Lei nº 12.546/2011, art. 7o,, §9º, com redação do art. 2º da Lei nº
13.161/2015 e IN RFB Nº 1436/2013, art. 13):
Empresas do setor de construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 433, e 439 da
CNAE 2.0, responsáveis pela matrícula da obra:
I - para obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) até o dia 31 de março de
2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma dos incisos I a
III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, até o seu término;
II - a CPRB permanecerá com alíquota de 2% (dois por cento) até o encerramento da obra,
nos casos de:
a) obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período compreendido entre
1o de abril de 2013 e 31 de maio de 2013;
b) obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período compreendido entre
1o de junho de 2013 até o último dia 31 de outubro de 2013, nos casos em que houve opção
pelo recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta; e
c) obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI a partir de 01 de novembro de
2013 até o dia 30 de novembro de 2015.
Observação: de acordo art. 16 da IN RFB nº 1436/2013, as regras de transição não se
aplicam às empresas de construção de obras de infraestrutura,( grupos 421, 422, 429 e 431
da CNAE 2.0)

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
A base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita - CPRB é a receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos (Lei
nº 12.546/2011, arts. 7º, 8º e 9o )
Conceito de Receita bruta: é a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta
própria; a receita decorrente da prestação de serviços em geral; e o resultado auferido nas
operações de conta alheia (Parecer Normativo RFB nº 03 de 21/11/2012)
Exclusões da Receita Bruta:
( - ) Vendas Canceladas e Devoluções
( - ) Descontos Incondicionais
( - ) Receitas de Exportações
( - ) Receitas decorrentes de transporte Internacional de carga
( - ) Reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da
infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de
exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos;
( - ) IPI e ICMS ST sobre Vendas

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
Conceito de empresa: Lei nº 12.546/2011, art. 9º, VII: sociedade
empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406/2002 - Código Civil, devidamente registradas no órgão de
registro competente.
Equipara-se a empresa o consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e
279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que realizar a
contratação e o pagamento, mediante a utilização de CNPJ próprio do
consórcio, (Lei nº 12.546/2011, art. 9º, inc. IX)

IV – Desoneração da Folha de Pagamento Regras
Específicas sobre a base de cálculo
Regras específicas
a) empresas que exercem atividades mistas (desoneradas e não
desoneradas = receita mista )
Regra: proporcionalidade (Lei nº 12.546/2011, art. 9º, §1º, §5º e §6º)
Quando a empresa optante pela CPRB executa atividade mista
(desonerada e não desonerada), recolhe a CPRB sobre a Receita
desonerada e a CPP sobre a parcela da folha de pagamento,
proporcionalmente, observando as seguintes regras:
Proporção: Receita bruta das atividades não desoneradas> 5% da RBT
Receita Bruta Total (RBT)
Base de cálculo CPRB: receita bruta das atividades desoneradas
Base de cálculo CPP proporcional: 20% sobre a folha de pagamento,
deduzindo a parcela proporcional à receita não desonerada.
.

IV – Desoneração da Folha de Pagamento Regras
Específicas sobre a base de cálculo
Aplica-se a proporcionalidade quando a receita bruta de outras atividades,
além das previstas nos arts 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011, somente se a
receita bruta das atividades não desoneradas for superior a 5% da receita
bruta total. Se não ultrapassar 5%, será calculada a CPRB sobre o total da
receita bruta do mês. (art. 9º, §5º e §6º)
De acordo com a IN RFB 1436/2013, as empresas que exercem atividades
mistas:
a) nos meses em que auferirem apenas receita das atividades
desoneradas, deverão recolher a CPRB sobre a receita bruta total, não
sendo aplicada a proporcionalização; (IN RFB 1436/2013, art. 8º, §2º, I)
b) nos meses em que auferirem apenas receitas das atividades não
desoneradas, deverão recolher as contribuições previstas nos incisos I e III
do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, sobre a totalidade da folha
de pagamentos; (IN RFB 1436/2013, art. 8º, §2º, II)
.

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
CPRB - Receita Mista
Exemplo de cálculo proporcional
Receita de atividade desonerada
Receita de atividade não
desonerada
RECEITA TOTAL =RT
Folha de pagamento

CPRB
CPP - Contribuição s/Folha de
Pagamento proporcional
Contribuição Previdenciária a
recolher

R$
700.000,00
300.000,00
1.000.000,00
200.000,00

CÁLCULOS
CPRB=3%= 21.000,00(a)
Proporção = 30% da RT

21.000,00
12.000,00

CPP= 20% Proporcional=
0,20x0,30x200.000,00
= R$ 12.000,00 (b)
(a)
(b)

33.000,00

(a) + (b)

Documentos de Recolhimentos: CPP = Guia GPS; CPRB = DARF
Observação: Na planilha das empresas optantes pela CPRB, pode ocorrer situações em que é devida a
CPP de 20% sobre a folha de pagamento, conforme a Lei nº 8.212/91, compondo o Grupo A da planilha de
custos, e CPRB no grupo de outros tributos; (exemplo: Lei nº 12.546/2011, art. 9º).

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
b) empresas com enquadramento vinculado ao CNAE
Base de cálculo: receita bruta da atividade do CNAE principal, que corresponde a
maior receita bruta auferida ou esperada.

•

•

Lei nº 12.546/2011, art. 9º,§ 9o. As empresas para as quais a substituição da
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a
receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão
considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim considerada
aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes sendo aplicado o disposto
no § 1o. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
§10. Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a que se
referem o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
Observações. A atividade principal consta do CNPJ da empresa. Para identificar a
Classificação da Nacional da Atividade Econômica – CNAE: consultar o site
http://www.cnae.ibge.gov.br

Auxílio na análise: diligencia à SRF ver soluções de consulta SRF
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c) atividades de construção civil (art. 7o , caput, inc. IV) - grupos 412, 432, 433 e
439 - CNAE 2.0
Base de cálculo: receita bruta relativa
 à competência de cada CEI, ou
 à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada
para a obra.
Opção pela CPRB: a opção dá-se por obra de construção civil
Manifestação da Opção: a opção dar-se-á por obra de construção civil e será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa à competência de cadastro no CEI ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada para a obra, e será
irretratável até o seu encerramento. (Lei nº 12.546/2011, art. 9º, §16)
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d) empresas que exercem atividades simultâneas – todas desoneradas
Base de cálculo: receita bruta de cada uma das atividades desoneradas, aplicando
a respectiva alíquota correspondente a cada atividade.
Lei nº 12.546/2011, art 9º, § 15. A opção de que tratam os §§ 13 e 14, no caso de
empresas que contribuem simultaneamente com as contribuições previstas nos
arts. 7o e 8o, valerá para ambas as contribuições, e não será permitido à empresa
fazer a opção apenas com relação a uma delas. (Incluído pela Lei nº 13.161, de
2015) (Vigência)
§17. No caso de empresas que se dediquem a atividades ou fabriquem produtos
sujeitos a alíquotas sobre a receita bruta diferentes, o valor da contribuição será
calculado mediante aplicação da respectiva alíquota sobre a receita bruta
correspondente a cada atividade ou produto. (Incluído pela Lei nº 13.161, de
2015) (Vigência)

IV – Desoneração da Folha de Pagamento
e) empresas optantes pelo Simples Nacional e a aplicação da CPRB
•

condições para aplicação (IN RFB 1436/2013, art. 19)
Às empresas optantes pelo Simples, aplica-se a desoneração da folha de
pagamento a que se estiver sujeita, desde que sua atividade principal,
assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada:
I - esteja entre as atividades previstas no § 5º-C do art. 18 da LC nº 123, de
14 de dezembro de 2006; e
II - esteja enquadrada nos grupos 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433 ou 439
da CNAE 2.0.
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forma de recolhimento (IN RFB 1436/2013, art. 19, §1º)
As empresas optantes pelo Simples, que estejam enquadradas no art. 19,
e exercerem concomitantemente atividade tributada conforme Anexo IV
da LC 123/2006 e outra atividade enquadrada nos demais anexos da
referida LC, obedecem ao seguinte:
 recolhem a CPRB sobre a receita bruta auferida nas atividades tributadas
na forma do Anexo IV da LC 123/2006;
 recolhem a CPP, na forma prevista na LC 123/2006, com relação às demais
parcelas da receita bruta previstas nos demais anexos.
•
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3) a situação especial dos contratos terceirizados de informática
(legislação especial; aplicação da desoneração ou não; benefício em
relação ao percentual da contribuição previdenciária);
EMPRESAS DE TI, TIC E CALL CENTER
Histórico
• Até 31 de março de 2012, as empresas do setor de serviços de Tecnologia
da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
somente se sujeitam à CPRB caso exerçam exclusivamente as atividades
relacionadas no Anexo I da IN 1436/2013
• Com a publicação da Lei nº 12.715/2012, as empresas de TI e TIC
prestadoras dos serviços do §§ 4o e 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 17 de
setembro de 2008 passaram a ter direito de recolher a contribuição
previdenciária na forma do art. 7º da Lei nº 12.546/2011, mesmo que
exerçam outras atividades.
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Aplicação da CPRB
Poderão contribuir, na forma da Lei nº 12.546/2011, as empresas que
prestam de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) e Call Center que prestam os serviços
referidos nos §§ 4o e 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de
2008 (Lei nº 12.546/2011. Art. 7º, inciso I, com redação da Lei nº 13.161,
de 2015)
Não aplicação da CPRB
A CPRB não se aplica às empresas que exerçam as atividades de
representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador,
cuja receita bruta decorrente dessas atividades seja igual ou superior a
95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total. ( Lei nº
12.546/2011. Art. 7º,§ 2o. )
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Serviços de TI e TIC - Lei nº 11.774/2008, art. 14, §§ 4o e 5o
§ 4o Para efeito do caput deste artigo, consideram-se serviços de TI e TIC:
I - análise e desenvolvimento de sistemas;
II - programação;
III - processamento de dados e congêneres;
IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos;
V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
VI - assessoria e consultoria em informática;
VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de
computação e bancos de dados, bem como serviços de suporte técnico em equipamentos de informática
em geral; e (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
IX - execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de dados de gestão
empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de processos de clientes, com o uso combinado de mão
de obra e sistemas computacionais. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call center e àquelas
que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados.
(Redação
dada pela Lei nº 12.715, de 2012)
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 QUESTÃO: empresas de TI, TIC e Call Center - possível benefício com
a opção
Considerando que a opção pela CPRB (Lei nº 12.546/2011) substitui a Contribuição
Previdenciária Patronal – CPP de 20% (vinte por cento) incidente sobre as
remunerações (Lei nº 8.212/91);
Serviço

Alíquota - CPRB
Lei nº 12.546/2011

Alíquota - CPP
Lei nº 8.212/91

TI e TIC

4,5%

20%

Call Center

3,0%

20%

Incidência: receita
bruta

Incidência:
remuneração
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 Empresas de TI, TIC e Call Center - possível benefício com a opção
Avaliação da opção pela CPRB (Lei nº 12.546/2011) ou Contribuição
Previdenciária Patronal – CPP de 20% incidente sobre as remunerações
(Lei nº 8.212/91).
Serviço TI e TIC

CPRB
Lei nº 12.546/2011

CPP
Lei nº 8.212/91

Receita

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

Folha Pagamento

R$ 22.500,00

R$ 22.500,00

4,5% sobre receita bruta

20% sobre a folha

R$ 4.500,00

R$ 4.500,00

Alíquota
Contrib. Previdência
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 Empresas de TI, TIC e Call Center - possível benefício com a opção
Avaliação da opção: CPRB serviços de TIC e TIC. A escolha do regime
depende da alíquota, da previsão da receita e do valor da folha de
pagamento. O exemplo mostra que, para uma alíquota de 4,5% sobre a
receita, as contribuições CPRB e CPP se igualam se a folha de pagamento
representa 22,5% da receita. O benefício da opção pela CPRB ocorre se a
folha de pagamento for superior a 22,5% da receita.
(ver tabela pg anterior)
Com relação ao serviço de Call Center, alíquota 3%, a opção pela CPRB é
vantagem se a folha de pagamento for superior a 15% da receita bruta.
(3/20=0,15)
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Questão polêmica: desoneração da folha de pagamento e revisão dos
contratos administrativos
Base legal: Lei nº 8.666/93
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos: (..)
II - por acordo das partes: (...)
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
(...)
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso. (grifos nossos)
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Decisões do TCU
O TCU determinou a revisão dos preços para menos, dos contratos
administrativos atingidos pela redução da contribuição previdenciária em
face da Lei nº 12.546/2011. (Ac. 2859/2013– P , Ac. 1212/2014– P)
Justificativa:
Ficando demonstrado que a desoneração da folha de pagamento
instituída pela Lei nº 12.546/2011 causou repercussão nos preços
contratados administrativos, diante da substituição da contribuição
previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por uma contribuição
de 1,% a 4,5%, incidente sobre a receita bruta dos setores beneficiados,
cabe a alteração em favor da Administração.
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4 - Análise da planilha anexa à proposta no processo de contratação
Além das exigências estabelecidas no edital de licitação e nas leis que regem a
matéria (ex. Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002, LC 123/2006) na análise da proposta
do licitante, deve-se verificar:
a) a atividade principal da empresa (contrato social, CNPJ, CNAE principal);
b) a opção pela desoneração, conforme a Lei nº 12.546/2011, declaração Anexo III
da IN 1436/2013 ou outro documento oficial (ex. DARF, DCTF); ver atividades
desoneradas; regras de incidência; situações específicas, por exemplo: casos de
recolhimento da CPP e CPRB; (art. 9º da Lei);
c) as alíquotas dos tributos de acordo com o regime de tributação da empresa
(lucro real, presumido ou Simples Nacional).
d ) a opção pelo Simples Nacional, no sítio da Receita Federal;
e) se a empresa optante pelo Simples está exercendo atividade que não dá direito
à opção (vedações do art. 17 da LC 123/2006);

4. Desoneração da Folha de Pagamento
f) enquadramento no Anexo IV da LC 123/2006 e forma de recolhimento da
contribuição previdenciária; ver incidência da contribuição na prestação de
serviços relacionados no § 5º- C do art. 18 da LC 123/2006:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a
forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem
como decoração de interiores;
II - serviço de vigilância, limpeza ou conservação
III - serviços advocatícios
g) verificar exercício de atividades simultâneas (IN 1436/2013, art. 19)
h) checar as informações referentes ao SAT/RAT, conforme atividade
preponderante da empresa (Decreto 3048/99, Anexo V)
i) verificar a exequibilidade da proposta – inclusão do IRPJ - CSLL no lucro –
oportunizar comprovação da empresa
Relembrando: A proposta do licitante pode incluir IRPJ, CSLL ( Acórdão TCU
648/2016 Plenário)

Muito obrigada a todos
josina Bezerra
Email.
Josinabezerra@recife.pe.gov.br

