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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
A CGU analisou os regimes de 
tributação do PIS e da COFINS 
e seus efeitos na formação de 
preços das licitações 
destinadas à contratação de 
serviços com dedicação 
exclusiva de mão de obra pela 
Administração Pública. A 
partir da avaliação realizada, 
foram levantados os 
potenciais impactos da lacuna 
normativa/instrutiva e o 
possível impacto financeiro 
do não aproveitamento dos 
créditos tributários de 
PIS/COFINS pelas empresas 
optantes pelo regime de 
incidência não cumulativo. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Foi identificado que as alíquotas de 
contribuição do PIS e da COFINS informadas 
pelas licitantes tributadas pelo regime de 
incidência não cumulativo nas Planilhas de 
Custos e Formação de Preços nem sempre 
refletem a realidade das empresas, o que gera 
assimetria de informações e possíveis 
prejuízos para a Administração Pública. 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? 

O trabalho concluiu pela necessidade de 
estabelecimento de regra/metodologia 
orientativa aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal por parte do 
Ministério da Economia de modo que a 
Planilha de Custos e Formação de Preços 
utilizada nos contratos administrativos de 
prestação de serviços com dedicação exclusiva 
de mão de obra reflita os custos efetivos das 
contribuições sociais de PIS/COFINS das 
licitantes de acordo com o regime tributário 
adotado por elas, bem como apresentou 
sugestões de alterações no Portal de Compras 
Governamentais para que sejam registradas 
informações úteis para a verificação da 
realidade tributária das licitantes. Por fim, foi 
sugerida atuação junto à Advocacia-Geral da 
União para inclusão de orientações quanto ao 
tema nos modelos de minutas padronizadas 
de atos convocatórios. 
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INTRODUÇÃO 
 

A contratação de serviços de terceirização de mão de obra está disciplinada, 
atualmente, pelo Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que assim dispõe: 

Art. 2º  Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de 
execução indireta mediante contratação.  

Art. 3º  Não serão objeto de execução indireta na administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, os serviços: 

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas 
áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; 

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja 
terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de 
conhecimentos e tecnologias; 

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga 
de serviços públicos e de aplicação de sanção; e 

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou 
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 
geral de pessoal. 

§ 1º  Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam   os 
incisos do caput poderão ser executados de forma indireta,  vedada a 
transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos 
ou a tomada de decisão para o contratado. 

§ 2º  Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e 
consentimento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto 
de execução indireta. 

Art. 4º  Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista 
controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que 
demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições 
inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários, 
exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da 
economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorrência de, ao menos, 
uma das seguintes hipóteses: 

I - caráter temporário do serviço; 

II - incremento temporário do volume de serviços; 

III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais 
atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio 
ambiente; ou 

IV - impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere. 

§ 1º  As situações de exceção a que se referem os incisos I e II 
do caput poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à 
necessidade de maior abrangência territorial. 

§ 2º  Os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não com 
as atribuições da contratante atuarão somente no desenvolvimento dos 
serviços contratados. 
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§ 3º  Não se aplica a vedação do caput quando se tratar de cargo extinto ou 
em processo de extinção. 

§ 4º  O Conselho de Administração ou órgão equivalente das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União 
estabelecerá o conjunto de atividades que serão passíveis de execução 
indireta, mediante contratação de serviços. 

A Portaria MPDG nº 433, de 27/12/18, considerando o disposto no art. 2º do Decreto 
retromencionado, estabeleceu os serviços que serão preferencialmente objeto de 
execução indireta. 

Por seu turno, a Instrução Normativa SEGES nº 05, de 26 de maio de 2017, 
regulamentou a contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito 
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e trouxe em seu 
Anexo VII - D um modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços. 

A Planilha de Custos e Formação de Preços é utilizada em dois momentos no processo 
de contratação: pelos gestores durante o planejamento, no processo de estimativa do 
valor da contratação, e pelas empresas licitantes, quando da apresentação da proposta 
vencedora. Nesse último caso, a IN SEGES nº 05/2017 prevê que a Planilha de Custos e 
Formação de Preços constituirá anexo do ato convocatório quando se tratar de 
prestação de serviço de mão de obra com dedicação exclusiva. 

O tema deste Relatório é a incidência dos Tributos Federais, especificamente PIS e 
COFINS, componentes do Módulo 6 da Planilha de Custos e Formação de Preços de 
serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, cujos percentuais 
aplicam-se sobre o somatório dos valores constantes dos Módulos 1 a 5. 
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RESULTADOS 

 

1 - DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS 

As contribuições do PIS e COFINS são regidas pela Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e pela Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, respectivamente. 

As mencionadas normas instituíram dois regimes de tributação para o PIS e a COFINS: o 
regime cumulativo e o não-cumulativo. 

No regime de incidência cumulativa, a base de cálculo é a receita operacional bruta da 
pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos, caso em que 
as alíquotas são de 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Estão sujeitas ao regime 
de incidência cumulativa, dentre outras, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de 
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, a exemplo das empresas prestadoras 
de serviços de vigilância. 

No regime de incidência não cumulativa é permitido o desconto de créditos apurados 
com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse regime as alíquotas 
são de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS). Estão sujeitas ao regime de incidência não 
cumulativa as pessoas jurídicas de direito privado que apuram o imposto de renda com 
base no lucro real, excetuadas as hipóteses previstas em lei. 

Os critérios de enquadramento das empresas nos regimes de apuração de lucro estão 
definidos na Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, conforme arts. 13 e 14 a seguir 
transcritos: 

“Art. 13.  A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior 
tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de 
reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado 
pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando 
inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base 
no lucro presumido. (Redação dada pela Lei nº 12.814, de 2013) 

[...] 

Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 

I - cuja receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei 
nº 12.814, de 2013)” 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e 
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valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta; 

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 
relativos à isenção ou redução do imposto; 

V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 
pelo regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996; 

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e 
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 
serviços (factoring). 

VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 
financeiros e do agronegócio.(Incluído  pela Lei nº 12.249, de 2010) 

O regime não cumulativo de incidência do PIS e da COFINS permite a contabilização e 
utilização de créditos oriundos de diversas despesas suportadas pelas empresas, 

conforme trecho da Lei nº 10.833/2003 colacionado a seguir, cuja redação similar é 
identificada no art. 3º da Lei nº 10.637/2002. 

  Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação a:    (Regulamento) 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos 
produtos referidos:       (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e      (Redação dada pela Lei nº 
11.727, de 2008)        (Produção de efeitos) 

b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;       (Redação dada pela lei nº 11.787, 
de 2008) 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive 
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata 
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou 
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos 
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;       (Redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004) 

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, 
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;      (Redação dada pela 
Lei nº 11.488, de 2007) 

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, 
utilizados nas atividades da empresa; 

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de 
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte - SIMPLES;        (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8212.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art21art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11727.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11727.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11727.htm#art41iv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11787.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11787.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10485.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4542.htm#tabela
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art21art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art21art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11488.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11488.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art21art3v
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VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para 
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de 
serviços; (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados 
nas atividades da empresa; 

VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado 
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto 
nesta Lei; 

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos 
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou 
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as 
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e 
manutenção. (Incluído pela Lei nº 11.898, de 2009) 

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na 
produção de bens destinados a venda ou na prestação de 
serviços.        (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)     (Vigência) 

Importa ressaltar que, segundo as mencionadas leis que regulam as contribuições do 
PIS e da COFINS, o crédito será determinado mediante a aplicação das alíquotas (1,65% 
e 7,60%) sobre os itens passíveis de descontos. 

Desse modo, as empresas tributadas com base no lucro real, sujeitas, portanto, 
à incidência não cumulativa de PIS e COFINS, conforme operações que realizam, podem 
auferir créditos e abater dos valores devidos de PIS e COFINS à Receita Federal do Brasil 
(RFB). Consequentemente, os percentuais das alíquotas dessas contribuições serão 
inferiores a 1,65% e 7,60%, sendo denominadas, portanto, de alíquotas efetivas. 

Convém também ressaltar, que os órgãos e entidades da Administração Pública realizam 
a retenção do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do PIS e 
da COFINS, quando do pagamento às empresas contratadas para o fornecimento de 
bens e prestação de serviços, conforme prevê a Instrução Normativa da RFB nº 
1.234/2012, cujas exceções estão previstas no art. 4º, dentre elas, destaca-se as 
empresas optantes pelo Simples Nacional. 

Quanto ao PIS e à COFINS, a Instrução Normativa da RFB nº 1.234/2012 estabelece 
respectivamente as alíquotas de 0,65% e 3% para retenção pelos entes 
públicos independentemente do regime de incidência cumulativo ou não cumulativo. 

  

2 - DA AUSÊNCIA NORMATIVA NOS REGIMES DE INCIDÊNCIA DO 
PIS E DA CONFINS PARA A FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Na prestação de serviços que envolvem mão de obra com dedicação exclusiva, as 
empresas contratadas repassam à Administração Pública o custo relativo às 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11898.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm#art119
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contribuições do PIS e da COFINS, visto que consta módulo específico de tributos 
federais na Planilha de Custos e Formação de Preços. 

Ressalta-se que, nos normativos e nas publicações técnicas do antigo Ministério do 
Planejamento Desenvolvimento e Gestão (MPDG) referentes ao tema, não há menção 
explícita à necessidade de o custo do serviço apresentado à Administração refletir o 
benefício da contabilização de créditos a que as empresas enquadradas no regime não 
cumulativo do PIS e da COFINS têm direito. 

Dessa forma, caso não haja um abatimento dos referidos créditos, os custos inseridos 
na planilha de formação de preços das empresas vencedoras das licitações apresentar-
se-ão, a princípio, acima daqueles realmente suportados pelas contratadas, vez que a 
Administração efetua o pagamento às empresas considerando as alíquotas de 1,65% e 
7,60%. 

Acerca do tema, o Tribunal de Contas da União (TCU) manifestou-se em 2009, por meio 
do Acórdão nº 2.647/2009-Plenário, no qual determinou à Câmara dos Deputados e ao 
Superior Tribunal de Justiça que: 

9.2.4. nos futuros processos licitatórios para execução indireta e contínua de 
serviço: 

[...] 

9.2.4.2. exijam que as propostas apresentadas observem, desde o início, o 
regime de tributação da proponente e a incidência das alíquotas de ISS, PIS e 
COFINS sobre o faturamento da contratada, nos termos das Leis nºs 
10.637/2002 e 10.833/2003. 

No mesmo sentido, a Secretaria de Controle Interno do Supremo Tribunal Federal (STF) 
expediu Nota Técnica nº 1/2007 - SCI, de 13/12/2007, cujo objetivo foi a definição de 
parâmetros aceitáveis para BDI nas contratações com dedicação exclusiva de mão de 
obra, ocasião em que foi estabelecido limites de BDI considerando os regimes de 
incidência cumulativa e não cumulativa de PIS e COFINS, conforme excertos abaixo: 

"7.7. Para a definição do percentual máximo de BDI para o regime de 
incidência não cumulativa, considerou-se a totalidade dos tributos, ou seja, 
7,60% para a COFINS e 1,65% para o PIS. Contudo, a Secretaria de Controle 
Interno entende que a empresa não deve cotar esses percentuais máximos, 
mas aqueles que representam a média das alíquotas efetivamente recolhidas 
nos últimos doze meses, conforme será detalhado no item 10. 

10.9. Como se observa, o percentual total do BDI deve ser sempre inferior ao 
máximo estabelecido nesse estudo para o regime de incidência não 
cumulativa de PIS e de COFINS, uma vez não ser aceitável que empresas sob 
esse regime não possuam créditos tributários, por menores que sejam". 

A análise de casos concretos mostra que alguns órgãos da Administração Pública Federal 
têm se antecipado à ausência de normatização e implementado medidas para mitigar 
os impactos negativos relacionados à questão. 
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Nesse sentido, verifica-se previsão editalícia para formulação de propostas pelas 
licitantes de acordo com o regime de tributação ao qual estão submetidas, inclusive no 
tocante à incidência das alíquotas de PIS e COFINS sobre seu faturamento, em 
conformidade com o que estabelecem as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, devendo, 
para tanto, fazer comprovação de que as alíquotas do PIS e da COFINS consignadas na 
planilha de custos representam as “alíquotas efetivas médias”, obtidas a partir do 
desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa 
jurídica pagos em etapas anteriores, em virtude da opção pelo regime de incidência não-
cumulativa. Segundo as regras dos editais, essas alíquotas devem representar a média 
das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação 
da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição 
para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições). 

Tal regramento foi observado nos editais da Secretaria Geral do Exército (SGEx), Pregão 
Eletrônico nº 07/2018; da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Pregão Eletrônico nº 
010/2018; da Agência Nacional de Águas, Pregão Eletrônico nº 015/2017; e da 
Controladoria-Geral da União (CGU), Pregão Eletrônico nº 11/2016. 

Por outro lado, identifica-se propostas comerciais em que as empresas cotaram as 
“alíquotas efetivas médias” mesmo na ausência da previsão editalícia, como por 
exemplo, Pregão Eletrônico nº 01/2015, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Outra solução para a questão foi dada no Pregão Eletrônico nº 44/2014, realizado pela 
Universidade Federal de Lavras, cujo objeto tratava-se da “contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção de 
prédios (áreas externas e internas), de arruamento e sanitários da UFLA (...)”,  no qual a 
empresa vencedora do certame apresentou alíquotas de PIS e COFINS de 1,65% e 7,60%, 
respectivamente, entretanto, aplicou um redutor de custo de 9,25% sobre os materiais 
e equipamentos previstos para a prestação dos serviços, como forma de abater parte 
dos créditos tributários a que lhe são de direito. 

Cabe mencionar, como benchmarking, a prática normatizada pela respeitada coleção de 
Cadernos Técnicos de Serviços Terceirizados do Estado de São Paulo. Neste ente 
federativo, verifica-se no Caderno Técnico de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio 
e Conservação Predial, este tomado como exemplo, o procedimento de aplicação de 
redutor de custo de 9,25% não apenas sobre os materiais e equipamentos, conforme 
adotado na Planilha de Custos da empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 44/2014, 
mas também sobre o vale-transporte, vale-refeição e uniforme. 

Entretanto, como regra geral, não encontramos com frequência editais de licitação 
exigindo que a empresa optante pelo lucro real consigne em sua proposta de preços as 
“alíquotas efetivas médias” de PIS e COFINS apuradas nos últimos 12 (doze) meses, 
comprovada mediante Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e 
para a COFINS (EFD-Contribuições), ou aplicação do redutor de 9,25% sobre os 
materiais, equipamentos, vale-transporte, vale-alimentação ou uniforme, no caso 
empresas prestadores de serviços de limpeza, conservação e manutenção. 
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Adicionalmente, considerando a obrigatoriedade trazida pela IN SEGES 05/2017 de 
utilização dos modelos de minuta padronizados de atos convocatórios da Advocacia-
Geral da União (AGU), constata-se que tais documentos quando tratam de serviços de 
terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra não trazem qualquer previsão 
acerca do tema em questão, o que pode gerar incertezas aos órgãos e entidades quanto 
à legalidade acerca da estipulação de parâmetros que visem o aproveitamento dos 
créditos tributários de PIS e COFINS de empresas submetidas ao regime de incidência 
não cumulativa. 

Portanto, conclui-se que a ausência de norma ou instrução do MPDG tem gerado 
interpretações díspares sobre o tratamento do tema, podendo causar não somente 
potencial prejuízo ao erário, como também inobservância  ao princípio constitucional 
da isonomia, diante da ausência de regulamentação no instrumento convocatório, haja 
vista que quando da apresentação das propostas comercias, as empresas podem cotar 
para as contribuições de PIS e COFINS as “alíquotas efetivas médias”, as “alíquotas 
cheias” ou as “alíquotas cheias” com aplicação de redutor de custo, conforme exposto 
anteriormente.  

 

3 - DOS IMPACTOS POTENCIAIS DA LACUNA NORMATIVA E/OU 
INSTRUTIVA 

A ausência de normativo ou instrução sobre o correto estabelecimento dos reais custos 
dos serviços contratados quanto ao PIS e à COFINS pode gerar impactos em de duas 
ordens: (i) pagamento efetuado pela Administração acima dos custos efetivamente 
suportados pelas empresas contratadas referente ao PIS e COFINS ou (ii) aumento da 
burocracia imposta nas contratações, a depender das exigências instituídas para 
aproveitamento dos créditos tributários do PIS e da COFINS. 

 

4 - DO IMPACTO FINANCEIRO ENTRE A UTILIZAÇÃO DA 
ALÍQUOTA MÉDIA EFETIVA E DO REDUTOR DE CUSTOS 

Em que pese não ser factível quantificar de forma exata os impactos financeiros, é 
possível estimar os efeitos, conforme metodologia abaixo descrita. A dificuldade em 
quantificar os impactos financeiros se deve à carência de dados consolidados das 
empresas contratadas pela Administração Pública Federal acerca do regime de 
tributário de PIS e COFINS sob as quais estão submetidas. Adicionalmente, elenca-se a 
flexibilidade conferida às empresas para formulação da proposta, vez que, caso a 
empresa apresente em sua proposta de preço "alíquotas cheias" para PIS e COFINS, esta 
poderá diminuir as taxas de lucro e despesa administrativa, ou, por outro lado, caso 
apresente sua proposta "alíquotas efetivas" poderá aumentar as mesmas taxas de lucro 
e despesa administrativa.  
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Destarte, foi realizada pesquisa na base de dados do Comprasnet, no período 
compreendido entre 2016 e 2018, em editais voltados para a contratação de prestação 
de serviços de limpeza e conservação pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal,  visando obter 
propostas comerciais de empresas submetidas ao regime de apuração não cumulativo 
de PIS e COFINS e que cotaram a “alíquota efetiva média” dessas contribuições em 
suas Planilha de Custos e Formação de Preços. 

A pesquisa foi realizada nos seguintes endereços 
eletrônicos: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitac
ao_texto.asp e http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp, e 
retornou apenas 10 (dez) propostas. 

O quadro a seguir resume os pregões em que empresas cotaram em suas propostas 
comerciais as “alíquotas efetivas médias” de PIS e COFINS, sendo que nem todas 
resultaram vencedoras nos respectivos certames, sendo desclassificadas e/ou 
inabilitadas por não terem atendido algum requisito do edital. Observa-se que não se 
constatou desclassificação por inexequibilidade da proposta. 

Tabela 01:  Propostas apresentadas com alíquotas efetivas de PIS/COFINS em pregões eletrônicos para 
contratação de serviços de limpeza e conservação. Fonte: Comprasnet. 

Com base nas propostas, foi elaborada a tabela comparativa a seguir, considerando, 
para os cargos de servente e encarregado, alíquotas cheias para PIS e COFINS (Colunas 
A e B). Obteve-se a Coluna C que retrata a aplicação da alíquota redutora de 9,25% sobre 
os insumos material, uniforme, auxílio transporte e vale alimentação das propostas 
com alíquota cheia (Colunas A e B).  As Colunas D e E retratam, respectivamente, os 
percentuais de redução para os cargos de servente e encarregado obtidos com a 
aplicação da alíquota efetiva em relação às alíquotas cheias (Colunas A e B), enquanto 
as Colunas F e G assentam os percentuais de redução obtidos com a aplicação do 
redutor: 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp


 

15 
 

Tabela 02:  Comparativo de valores de propostas com alíquota cheia, alíquota efetiva e redutor. Fonte: 

Comprasnet. 

A partir dos resultados obtidos com a pesquisa realizada, pode-se concluir que: (i) a 
maioria das empresas optantes pelo regime tributário do lucro real apresentam 
propostas com as alíquotas cheias de 1,65%, para PIS e 7,60% para COFINS; (ii) a redução 
de custos em relação ao encarregado se mostra inferior a identificada para o servente 
em todas as hipóteses da aplicação de redutor de alíquota, tendo em vista que naquele 
cargo não há valores referentes a materiais e os custos com transporte do empregado 
se apresentam em valores menores do que os custeados pela empresa para o cargo de 
servente; e (iii) a aplicação da alíquota redutora apresenta maior economia de recursos 
em relação à aplicação das “alíquotas efetivas médias”, exceto para duas hipóteses 
demonstradas na tabela anterior, tendo em vista que a partir de determinado patamar 
de alíquotas efetivas, a redução se mostra mais significativa por essa metodologia do 
que pela aplicação da metodologia do redutor de 9,25%. 

Ressalta-se que adoção da alíquota redutora de 9,25% não abrange todas as hipóteses 
de créditos elencadas pelo art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, tais 
como energia elétrica consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; aluguéis de 
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da 
empresa; dentre outras. 

Ademais, a utilização da metodologia do redutor de custos requer conhecimento dos 
normativos infralegais da RFB, tais como a Instrução Normativa SRF nº 459, de 17 de 
outubro de 2004, que traz o conceito mais abrangente de prestação de serviços de 
limpeza e manutenção, impactando na contabilização de créditos tributários de PIS e 
COFINS, conforme art. 3º, inciso X, das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. Além de outras Instruções Normativas e Soluções 
de Consulta relacionadas com o tema, descritas a seguir: 

(i) Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, dispõe, 
dentre outros, acerca do fato gerador; contribuinte e responsáveis; base de 
cálculo; exclusões e deduções gerais e específicas; as hipóteses de não 
incidências e de isenções; e regime de substituição; 

(ii) Instruções Normativas SRF nºs 404, de 12 de março de 2004, e 459, de 17 
de outubro de 2004, fixam os conceitos de insumos previstos no art. 3º., II, 
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das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, para efeitos de creditamento na 
sistemática de não-cumulatividade de PIS e COFINS, respectivamente; 

(iii) Instrução Normativa RFB nº 1.717, de 17 de julho de 2017, que estabelece 
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no 
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dispõe a partir do art. 
44, das hipóteses em que a legislação autoriza a apuração de créditos do 
regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS. 

(iv) Solução de Consulta Cosit nº 99.131, de 13 de dezembro de 2017, que 
regulamenta a possibilidade de créditos para vale transporte, vale refeição e 
uniforme; e a vedação de utilização de créditos advindos de despesas com 
equipamentos de proteção individual e para os seguintes insumos: seguro de 
vida, assistência social familiar, plano de saúde, seguro saúde, assistência 
médico social, auxílio saúde, cursos e treinamentos, qualificação e formação 
profissional para empregados, independentemente de sua área de atuação, 
combustíveis, lubrificantes, seguros e manutenção de veículos utilizados para 
transporte de funcionários, volantes, supervisores e diretores; 

(v) Solução de Consulta Cosit nº 219, de 06 de agosto de 2014, que 
regulamenta os créditos de que trata o inciso X do art. 3º das Leis nºs 
10.637/2002 e 10.833/2003, são considerados os dispêndios com vale-
transporte, vale refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme 
relativos à mão de obra empregada nas atividades de prestação de serviços 
de limpeza, conservação e manutenção; 

(vi) Solução de Consulta Cosit nº 291, de 14 de outubro de 2014, que 
estabelece a possibilidade de empresas optantes pelo Simples Nacional (Lei 
Complementar nº 123/2006) possam prestar serviços de limpeza de veículos 
e de jardinagem com cessão de mão de obra; e 

(vii) Solução de Divergência Cosit nº 7, de 23 de agosto de 2016, estabelece 
os balizadores para a definição do conceito de insumo. 

Cabe acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente, em 
24/04/2018, o Recurso Especial nº 1.221.170 - PR em que decidiu, para efeito do 
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, que os conceitos 
estabelecidos pelas Instruções Normativas SRF nºs  247/2002 e 404/2004 para o item 
"insumo" revelam-se restritivos e desrespeitam o comando contido no art. 3º, II, das 
Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, que contém rol exemplificativo, vez que o conceito 
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, 
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou 
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo 
contribuinte. Portanto, novo normativo deverá ser expedido pela RFB trazendo nova 
regulamentação para aproveitamento de créditos para PIS e COFINS, impactando, 
portanto, na aplicação do redutor de 9,25%. 
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5 - DO POSSÍVEL IMPACTO FINANCEIRO DO NÃO 
APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS PREVISTOS NO ART. 3º DAS 
LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003 

A fim de demonstrar o possível impacto do não aproveitamento dos créditos oriundos 
do PIS e da COFINS, identificamos, a partir de extração no SIAFI, que a Real JG Serviços 
Gerais Eireli (CNPJ 08.247.960/0001-62) foi a empresa que recebeu maior volume de 
recursos no ano de 2017 decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra com 
dedicação exclusiva no Poder Executivo Federal. 

A partir de extração de dados realizada no SIASG-DW, verificou-se que foram firmados, 
no período de 2015 a 2018, 66 contratos com a referida empresa decorrentes de 9 
dispensas de licitação e 55 pregões eletrônicos, cujo valor final dos contratos é de 
quase 256,5 milhões de reais. 

Avaliando os dados, constatou-se que em apenas 9 (nove) pregões eletrônicos, de um 
total de 51 em que foi anexada a proposta comercial no Comprasnet, a empresa Real JG 
Serviços Gerais Eireli utilizou as "alíquotas efetivas médias" de PIS e COFINS. Os gráficos 
abaixo demonstram a situação encontrada e o volume de recursos envolvidos: 

  

Tabela 03:  Utilização de alíquota cheia ou alíquota efetiva nas propostas apresentadas pela empresa 

Real JG Serviços Gerais Eireli no período 2015-2018. Fonte: Comprasnet. 

A média das alíquotas efetivas de PIS e COFINS encontradas nas Planilhas de Custos e 
Formação de Preços da Real JG Serviços Gerais Eireli anexadas no sistema Comprasnet 
nos 9 certames foi de 6,68%. Ao se utilizar o percentual de 2,57%, resultante da 
diferença entre a alíquota cheia de PIS e COFINS (9,25%) e a média das alíquotas efetivas 
(6,68%) aplicadas no montante de R$ 183.600,845,47,  encontra-se um possível impacto 
financeiro da ordem de 4,7 milhões de reais que poderia ser economizado pela 
Administração Pública Federal com o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS. 

A fim de demonstrar de forma mais próxima possível o impacto da questão tratada, 
extrapolamos a realidade observada nos contratos da citada empresa para outras 5 
empresas do ramo de terceirização de mão de obra, que detêm grande volume de 
contratos com a Administração Pública Federal, quais sejam: Adcon – Administração e 
Conservação Predial, CNS Nacional de Serviços Ltda, Liderança Limpeza e Conservação 
Ltda, Nova Rio Serviços Gerais e Sulclean Serviços Ltda. 
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Tais empresas possuem faturamento acima de R$ 78.000.000,00, conforme 
informações do SICAF, sendo, portanto, tributadas pelo regime de lucro real. 

Partimos do fato demonstrado de que cerca de cerca de 83% dos valores contratados 
com a empresa Real JG Serviços Gerais Eireli no período foram tributados com alíquota 
cheia de PIS/COFINS, e de que a diferença entre a média das alíquotas praticadas 
(6,68%) e a alíquota cheia (9,25%) é de 2,57%. 

Estendendo tais taxas às demais empresas já citadas apenas como exercício de projeção, 
considerando que os contratos destas empresas no período somaram R$ 
1.383.049.966,32 temos: 

Tabela 04:  Potencial aproveitamento de PIS e COFINS para 5 empresas tributadas pelo lucro real no 

período 2015-2018. Fonte: SIASG DW. Elaborado pela equipe de auditoria. 

Portanto, somado os valores anteriormente demonstrados relativos à empresa Real JG 
Serviços Gerais Eireli temos uma economia potencial de cerca de 34 milhões de reais no 
período com o aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS. 

  

6 - DO IMPACTO BUROCRÁTICO, DA LEGALIDADE E DA 
REPERCUSSÃO FINANCEIRA 

A metodologia de contratação de serviços terceirizados adotada pelo Poder Executivo 
Federal, baseada em planilha de formação de preços como balizador da contratação 
mais econômica, exige alto grau de especialização dos gestores para análise 
de propostas, fiscalização e pagamento dos contratos e das empresas para elaboração 
das propostas. 

Tendo em vista a complexidade inerente ao método atual, é fundamental que a medida 
eventualmente tomada para enfrentar a questão do aproveitamento dos créditos 
tributários do PIS e da COFINS, tratado neste Relatório, tenha como premissa a 
simplificação do processo. 

A utilização da "alíquota média efetiva", por requerer comprovação das empresas 
mediante Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS 
(EFD-Contribuições) dos últimos 12 (doze) meses, esbarra, a princípio, na legalidade de 
sua exigência, vez que ao encaminhar o citado documento via Comprasnet torna pública 
tais informações as demais participantes do certame e a qualquer interessado que 
acessar o sistema. Não obstante, constata-se na prática a inexistência de recusa das 
empresas ao fornecimento desses dados quando exigidos em edital, bem como 
ausência de impugnação dos editais pelos licitantes. 

De outro bordo, a aplicação de um redutor de custo de 9,25% sobre os custos geradores 
de créditos do PIS e da COFINS constantes da Planilha de Custos e Formação de Preços, 
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quais sejam: vale refeição, vale transporte, uniformes, materiais e equipamentos, 
especificamente para as contratações de serviços de limpeza, conservação e 
manutenção, além de requerer constante acompanhamento dos normativos infralegais 
da RFB pelos pregoeiros, exige certo grau de qualificação dos servidores na medida em 
que deverá conhecer quais materiais (insumos), máquinas e equipamentos são passíveis 
de geração de créditos de PIS e CONFINS. 

Ademais, a metodologia de aplicação do redutor de 9,25% deixa de considerar 
o aproveitamento dos outros créditos previstos nas Leis nº 10.833/2003 e 
nº 10.637/2002, além de impossibilitar o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS 
nas demais contratações de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de 
obra, como por exemplo na contratação de apoio administrativo.  

Nessa esteira, o tema ganha relevância ao se considerar que nos anos de 2017 e 2018, 
conforme dados extraídos do Sistema SIGA Brasil, o Poder Executivo Federal efetuou 
pagamento de despesas com contratação de serviços terceirizados com dedicação 
exclusiva de mão de obra no montante de aproximadamente R$ 4,3 bilhões, em cada 
ano. 

Foram considerados neste levantamento apenas os serviços em que as empresas podem 
optar pelo regime tributário da não cumulatividade de PIS e COFINS, de modo que os 
serviços de vigilância foram excluídos, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 
Tabela 05: Gastos de serviços terceirizados com dedicação exclusiva no Poder Executivo Federal, exceto 

vigilância. Fonte: Siga Brasil. Elaborado pela equipe de auditoria. 
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CONCLUSÃO 
 

Conforme os argumentos anteriormente apresentados, faz-se necessário o 
estabelecimento de regra/metodologia orientativa aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal por parte do Ministério da Economia de modo que os 
contratos administrativos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de 
obra possam refletir os custos efetivos das contribuições sociais de PIS e 
COFINS, considerando as vantagens e desvantagens mencionadas neste documento, a 
fim de gerar um tratamento homogêneo, simplificado e efetivo à questão, bem como o 
alinhamento da planilha de custos ao regime tributário escolhido pela empresa licitante. 

Sugerimos ainda que: 

1. o novo Portal de Compras Governamentais apresente, para as licitações que 
envolvam prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, 
campos para indicação do regime tributário de PIS e COFINS a que as licitantes 
estão submetidas, a exemplo do que existe no atual modelo em que as empresas 
enquadradas como ME e EPP fazem a respectiva indicação de opção, de forma a 
possibilitar a geração de dados consolidados sobre o tema; 

2. o novo Portal de Compras Governamentais apresente, caso não haja 
impedimento legal, campo específico para registro, por parte dos órgãos e 
entidades licitantes, das alíquotas efetivas médias referentes aos últimos 12 
(doze) meses para PIS e COFINS; e  

3. seja realizada consulta à Advocacia-Geral da União quanto à legalidade de os 
editais de licitação exigirem a comprovação de alíquota média efetiva do PIS e 
da COFINS mediante apresentação da EFD-Contribuições e a respectiva 
inclusão nos modelos de minutas padronizadas de atos convocatórios 
da metodologia orientativa escolhida. 


