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A UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM 
LICITAÇÕES CUJA ATIVIDADE NÃO ESTÁ PREVISTA NA LEI 12.546/2011 

Por Flaviana V Paim1 

 
Não é novidade para ninguém que o Brasil tem um sistema tributário bastante 

complexo e burocrático. São muitos desafios e dificuldades enfrentadas pelos 
empresários, que iniciam com um gigantesco arcabouço normativo, com inúmeras 
exceções a uma regra e constantes alterações legais. Isso sem falar na dificuldade de 
interpretação de um texto legal, o que culmina com problemas operacionais, 
insegurança jurídica e uma série de obrigações acessórias que encarecem o custo 
operacional das empresas que atuam no Brasil.  

 
Prova disso, é a pesquisa divulgada pela consultoria internacional   TMP Group2, a 

qual concluiu que em 2017 de uma lista de 94 países, o Brasil ocupou o 2º lugar3 como 
um dos que têm a maior complexidade para cumprir com obrigações contábeis e fiscais, 
ou seja, manter as contas das empresas em ordem e os tributos em dia, em um ranking 
que mede o índice de complexidade financeira para o desenvolvimento de negócio pelo 
mundo. 

 
O impacto desta complexidade e dificuldade tributária toda, atinge diretamente 

as licitações e contratos terceirizados da Administração Pública, nas quais gestores 
públicos se deparam com propostas de empresas contendo planilhas de custos e 
formação de preços detalhando os custos tributários com situações tão peculiares, 
quanto polêmicas e precisam analisar a exequibilidade dos preços ofertados. Isso sem 
falar em situações em que empresas utilizam de teses jurídicas duvidosas ou brechas da 
lei com intuito de reduzirem custos e assim serem beneficiadas no certame licitatório 
com custo tributário inferior ao de seus concorrentes.  

 

                                                 

1 A autora é contadora formada pela UNISINOS - Universidade do vale do Rio dos Sinos e advogada, formada pela 
Ulbra- Universidade Luterana do Brasil, pós-graduada em Auditoria e Perícia Contábil pela Fapa- Faculdade Porto-
Alegrense. Sócia da Paim & Furquim Contabilidade, em Gravataí/RS.  Assessora técnica e articulista para as áreas de 
finanças e Licitações do INGEP - Instituto Nacional de Gestão Pública em Porto Alegre. Professora de Pós graduação 
convidada do Centro Educacional Renato Saraiva (CERS) e do Instituto Imadec- Ensino Jurídico de São Luiz/Ma.  
Palestrante e Congressista na área de Licitações e Contratos, sendo reconhecida nacionalmente como especialista em 
Terceirização na Administração Pública.   

2 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/brasil-e-o-2-de-94-paises-em-ranking-de-
complexidade-financeira.html   Consulta em 04/11/2021 

3 Neste ranking o Brasil só perde para a Turquia e é seguido pela Itália.   

http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/brasil-e-o-2-de-94-paises-em-ranking-de-complexidade-financeira.html
http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/brasil-e-o-2-de-94-paises-em-ranking-de-complexidade-financeira.html
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Nestas breves linhas, de forma bastante objetiva e sem a pretensão de esgotar o 
tema, iremos tratar de uma dessas situações tributárias que colocam os gestores em 
“maus lençóis”, sendo motivo de questionamentos e representações junto aos Tribunais 
de Contas, que é o uso do benefício da desoneração da olha de pagamento por empresas 
que participam de licitações cujo objeto ou atividade prevista em Edital não está 
expressamente prevista naquelas estabelecidas na Lei 12.546/2011.  

 
Essa situação tem sido bastante frequente, especialmente em licitações para 

contratação de empresas para prestação de serviços contínuos em regime de cessão de 
mão de obra de apoio administrativo (assessoria, recepção), serviços de limpeza, 
conservação e higienização e de manutenção predial, onde as empresas se declaram 
pertencentes ao segmento da tecnologia, teleatendimento, transportes, construção civil 
e outros, que são segmentos desonerados.  

 
Importa discutirmos se é possível aceitar planilha de custos com desoneração da 

folha em atividade desonerada. Isso fere o princípio da isonomia? Como proceder? 
Quais documentos solicitar e qual impacto na planilha de custos e formação de preços.     

 
 
Fere o princípio da Isonomia?  
 
 Sem entrar no mérito dos contornos jurídicos a respeito do princípio da isonomia 

nas licitações públicas, a Administração além de buscar a proposta mais vantajosa, 
também preocupa-se em demostrar que concedeu aos concorrentes que tiverem 
interesse em participar do certame a mesma oportunidade de disputa, tratando a todos 
com isonomia.  

 
Neste sentido, para os mais ansiosos, já adianto-lhes que a resposta para a 

questão posta é negativa. A apresentação de propostas por empresas sujeitas a 
desoneração da folha em licitações cuja atividade não está contemplada no rol de 
atividades desoneradas previstas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 não fere o 
princípio da isonomia, em que pese possa trazer vantagem financeira para a empresa 
que se vale dela, quando comparado aos custos dos demais concorrentes que não 
utilizam o benefício. O próprio TCU, já esclareceu tal questão em diversos julgados4, em 
face de inúmeras representações feitas, a exemplo do decidido no voto condutor do 
Acórdão nº 1.097/2019 –Plenário de relatoria do Ministro Bruno Dantas.   Explico 
detalhadamente a seguir.  
 
 
A desoneração- benefício opcional  
 

                                                 

4 Representação RP 00059720201-relatório disponível em:   
https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/818382920/representacao-repr-rp-59720201/relatorio-
818382970?ref=juris-tabs Acesso em 05/11/2021.  

https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/818382920/representacao-repr-rp-59720201/relatorio-818382970?ref=juris-tabs
https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/818382920/representacao-repr-rp-59720201/relatorio-818382970?ref=juris-tabs
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O regime tributário das empresas é o que determina o custo dos tributos que são 
pagos pelas empresas, cujo custo, para fins de julgamento dos certames, tem natureza 
vinculativa. Portanto, em que pese, nosso sistema tributário permita que as empresas 
possam escolher o regime que melhor lhe convém, dentro dos limites legais e dentre as 
alternativas existentes5, ao apresentarem suas propostas para julgamento, haverá por 
parte da Administração Pública analise dos custos tributários que integram o custo de 
serviço que será prestado, como forma de análise de conformidade e também pela 
questão da exequibilidade. Desse modo, inexistindo vedação legal, cabe as empresas 
utilizar o regime tributário que lhe seja mais benéfico, sendo que é comum e até salutar, 
as empresas do mesmo segmento terem custos diferentes quando há possibilidade de 
utilizar mais de um regime tributário. Cada qual pode e deve escolher o regime que, 
além de trazer menor custo tributário, melhor se encaixe no perfil de cada empresa.  

 
Como sabemos, a desoneração da folha de pagamento, não trata-se de um regime 

tributário, mas sim de um benefício concedido pelo plano “Brasil Maior” que 
estabeleceu inicialmente a desoneração da folha de pagamento para 17 (dezessete) 
segmentos da economia nos termos do artigo 7º da Lei 12.546 de 14 de dezembro de 
2011 e do artigo 2º do Decreto nº 7.828 de 16 de outubro de 2012.   

 
A desoneração da folha de pagamento é uma forma de substituição da 

contribuição previdenciária patronal (CPP) que incide sobre a mão de obra (folha de 
pagamento), por um tributo que incide sobre a receita bruta da empresa (CPRB). A 
proposta do governo federal foi diminuir a carga tributária de determinados segmentos 
estratégicos para potencializar a economia. Ao longo dos anos, a medida passou por 
algumas alterações, seja nas alíquotas, na possibilidade de escolha da forma de 
recolhimento e nos casos de ramos diferentes e simultâneos. 

 
Em 2015, por exemplo, com a criação da lei nº 13.161, as empresas contempladas 

pela lei 12.546/11, passaram a ter o direito de optar pelo tipo de contribuição 
previdenciária (CPP ou CPRB) que gostariam de realizar. Assim, a desoneração passou a 
ser uma opção a ser avaliada pelas empresas, pois nem sempre ela se mostra vantajosa. 
Em termos financeiros, aquelas empresas que possuem uma folha de pagamento mais 
representativa em relação ao seu faturamento, o uso do benefício da desoneração, 
pagando percentual de CPRB sobre o faturamento, pode se mostrar uma opção bem 
mais atrativa. Já para aquelas empresas que possuem margem de lucro agregado mais 
alto em seus produtos ou serviços, ou seja, alta rentabilidade, por consequência 
possuem custo de folha de pagamento com empregados formais baixo, a desoneração 
pode não ser um bom negócio.   

 
Atividades contempladas pela desoneração  

                                                 

5 Atualmente temos 3 regimes tributários que podem utilizados conforme porte da empres, atividade desenvolvida e 
segmento de atuação. São eles: Lucro real, lucro presumido e regime simplificado de tributação da Lei 123/06-Simples 
Nacional.  
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Todas as pessoas jurídicas que desenvolvem as atividades listadas nos artigos 7º e 
8º lei 12.546/2011 podem optar pela “desoneração” da folha de pagamento que 
segundo os citados artigos incidirá sobre a receita bruta total da empresa.  Enquanto o 
artigo 7º da lei 12.546/2011 traz as atividades sujeitas a desoneração da folha, conforme 
código CNAE, o artigo 8º traz os produtos fabricados sujeitos a desoneração 
(enquadramento por código NCM-Nomenclatura Comum do Mercosul).  

Para enquadrar-se na desoneração, a lei 12.546/2011 refere no seu artigo 7º, que 
empresas devem ser enquadradas nos grupos de CNAE citados ou que prestem os 
serviços mencionados, conforme abaixo transcrito:  

Art. 7º Até 31 de dezembro de 2021, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, 
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição 
às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991: (Redação dada pela Lei nº14.020, de 2020) 

I - as empresas que prestam os serviços referidos nos §§ 4º e 5º do art. 14 da Lei nº 11.774, 
de 17 de setembro de 2008; (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) (Produção de efeito e 
vigência)6 

II–(REVOGADO) (Lei nº 13.670, de 2018) (Vigência) 

III - as 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. (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência 

IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 
da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência) 

V - as empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-
4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0; (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência) 

                                                 

6 Art. 14.  (...) 
§ 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.    
§ 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.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14020.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11774.htm#art14%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11774.htm#art14%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13670.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13670.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
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VI - as empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 
4912-4/03 da CNAE 2.0; (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência) 

VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 
422, 429 e 431 da CNAE 2.0. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência) 

VIII ao XIII- (VETADO) 

Como se pode observar, a lei 12.546/2011 contempla a desoneração da folha de 
pagamento apenas para alguns ramos de categorias econômicas, conforme código CNAE 
destas previstos no CNPJ-Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas da Secretaria da Receita 
Federal, incluindo o setor industrial de alguns produtos, cujo enquadramento se dá por 
código de produto (NCM-Norma Comum do Mercosul), arrolados no artigo 8º, não 
reproduzidos aqui neste artigo.  Em nenhum momento a lei 12.546 veda ou faz 
restrições de que empresas realizem outras atividades econômicas não contempladas 
com a desoneração, conforme dispõe o § 1°, art 9º, devendo o cálculo da contribuição 
previdenciária seguir os parâmetros legais.  

Desta forma, não há óbice algum para que pessoas jurídicas enquadradas no 
regime de desoneração da folha, exerçam outras atividades econômicas.  Tais empresas 
não podem ser impedidas ou prejudicadas ao participarem de certames licitatórios 
voltados para atividades contempladas em suas atividades secundárias. Se atividade, 
objeto da licitação, for compatível com as atividades constantes do cadastro de 
atividades econômicas da empresa (verifica em contrato social e CNPJ) não há nenhum 
problema.  Esta foi, inclusive a conclusão do TCU no Acórdão nº 480/2015-Plenário de 
relatoria do Min. Augusto Nardes e tem prevalecido na jurisprudência do TCU7.  

Art. 9º Para fins do disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei: (Regulamento) 

§ 1º No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos arts. 
7º e 8º, o cálculo da contribuição obedecerá: (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta correspondente às 
atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e 
vigência 

II - ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor da 
contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da razão 
entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que tratam o caput do 
art. 7º desta Lei ou à fabricação dos produtos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do 
art. 8º desta Lei e a receita bruta total. (Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018) 

 

                                                 

7 Acordão TCU nº 2.456/2019 –Plenário. Relator Min. Bruno Dantas  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7828.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13670.htm#art1
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Empresas que realizam atividades mistas (com desoneração e sem desoneração) 
enquadradas nas normas da desoneração por código CNAE    

A partir de 1°/04/2013, quando a atividade econômica é enquadrada nas normas 
da desoneração pelo código CNAE e a empresa desenvolve outras atividades não 
desoneradas, deverá ser considerado para fins de cálculo, o CNAE relativo a sua 
atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada 
conforme previsto no §§ 9° e 10º do art. 9 abaixo transcrito:   

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) 

Assim, quando a receita da atividade cujo código CNAE se enquadrar nos artigos 
7° e/ou 8° da lei n° 12.546/2011 for preponderante em relação à receita bruta total, o 
cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) será efetuado sobre 
100% da receita bruta da empresa, o que por óbvio, incluirá a receita aferida com outras 
atividades secundárias da empresa. Nesta hipótese a empresa será considerada 
totalmente desonerada, não havendo a contribuição previdenciária patronal de 20% 
sobre a folha de pagamento de avulsos, empregados e contribuintes individuais. 

Na situação contrária, quando a receita da atividade cujo código CNAE se 
enquadrar nos artigos 7° e/ou 8° da Lei n° 12546/2011 não for preponderante em 
relação à receita bruta total, a empresa não será considerada como desonerada no mês, 
devendo ser efetuada a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de 
pagamento de avulsos, empregados e contribuintes individuais, conforme Lei n° 
12546/2011, art. 9°, §§ 9° e 10).  

De forma prática, nas planilhas de custos de propostas cuja atividade a ser 
contratada em si não é desonerada, porém a empresa possui em seu contrato social e 
cartão CNPJ, CNAE de atividade desonerada, para que esta empresa se valha do 
benefício da desoneração em seu custo, deverá comprovar que sua atividade 
preponderante é a atividade principal cujo CNAE é desonerado.   

Por exemplo, em uma contratação em regime de dedicação exclusiva de mão de 
obra para serviços de manutenção predial, caso a empresa proponente seja do ramo da 
construção civil e possua em seu contrato social e cartão CNPJ, como   atividade principal 
a construção de edifícios - CNAE 4120-4/00, esta empresa está contemplada pela 
desoneração da folha conforme enquadramento CNAE (art 7º inciso IV, Lei 
12.546/2011), e poderá fazer uso da desoneração para todas suas atividades 
secundárias,  ainda que esta tenha entre elas os códigos CNAE 7830-2/00 -Fornecimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art13
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e gestão de recursos humanos para terceiro sou CNAE 8111-7/00 8111-7/00-Serviços 
combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, entre outros que 
entenda-se compatível com o objeto da licitação.  

No entanto, para que esta empresa se valha da desoneração considerando 
alíquota de CPRB sobre faturamento e não a CPP de 20% sobre o custo da mão de obra, 
esta deverá provar que a receita bruta aferida com a atividade desonerada é 
preponderante sobre as demais secundárias não desoneradas, o que pode ser feito com 
apresentação de registros contábeis e DRE- Demonstrativo de Resultado do Exercício 
anterior, notas fiscais declaradas e/ou contratos firmados, o que poderia ser suficiente 
para comprovação da previsão estimada  expressamente constante  na lei 12.546/2011. 
Também deve ser exigido comprovante de entrega e declaração da EFD-Reinf8, 
declaração acessória entregue mensalmente para SRF, que comprovará os valores 
informados a título de CPRB-Lei 12.546/2011 para o devido recolhimento da 
Contribuição Previdenciária pelo sistema DCTFWEB.  

Salienta-se que a regra estabelecida na lei 12.546/2011 para empresas que 
realizam atividades mistas, com enquadramento pelo código CNAE, precisam 
comprovar apenas preponderância, ou seja, que a atividade principal desonerada pelo 
CNAE represente um percentual maior do que o somatório das demais atividades 
secundárias não desoneradas, em relação a sua receita bruta total realizada ou 
estimada9. 

 
Empresas que realizam atividades mistas (com desoneração e sem desoneração) 

enquadradas nas normas da desoneração por atividade ou código NCM  
 
As empresas para as quais a desoneração da folha de pagamento estiver vinculada 

ao seu enquadramento por código da Tabela TIPI (indústrias) ou nome de atividade, 
como consta no item I do art. 7º, dispondo sobre atividades realizadas pelo segmento 
de TI e TIC, há uma regra diferente. Há três hipóteses que podem acontecer, cujo critério 
para recolhimento da CPRB, é se atividades desoneradas representam mais ou menos 
que 95% da receita bruta total da empresa, conforme regra disposta nos parágrafos 1°, 
5º e 6º do art 9º da lei 12.546/2011.   

 
Art 9(...) 
 

                                                 

8 *Desde 2018, as empresas optantes pela desoneração da folha de pagamento estão obrigadas a adotar a 
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).  
 1º grupo – faturamento superior a R$78 milhões – 01.05.2018. (Para os integrantes do 1º grupo (entidades com 
faturamento no ano de 2016 superior a 78 milhões), não houve postergação de prazo, ou seja, o envio da EFD-Reinf 
é devido desde 1º.05.2018).  
Demais grupos deve ser consultado as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal.  

9 Receita estimada é solicitada para os casos em que empresa está iniciando suas atividades e não possui histórico.  
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§ 5º O disposto no § 1º aplica-se às empresas que se dediquem a outras atividades, além das previstas 
nos arts. 7º e 8º, somente se a receita bruta decorrente de outras atividades for superior a 5% (cinco 
por cento) da receita bruta total. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) 
 
§ 6º Não ultrapassado o limite previsto no § 5º, a contribuição a que se refere o caput dos arts. 7º e 
8º será calculada sobre a receita bruta total auferida no mês. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) 

Se a empresa realizar atividades mistas cujo enquadramento para desoneração 
se dá pela atividade e não pelo segmento (enquadramento por CNAE), quando a receita 
bruta da atividade não desonerada for igual ou inferior a 5% da receita bruta total da 
empresa, deverá ser recolhida em DARF a CPRB sobre a receita bruta total da empresa, 
não havendo em GPS a contribuição previdenciária patronal de 20%. Dito de outra 
forma, se a atividade desonerada representar 95% ou mais da receita bruta total da 
empresa, a empresa irá considerar a desoneração em todas as suas atividades.   

Quando a receita bruta das atividades não desoneradas for igual ou superior a 
95% não se aplica o disposto nos artigos 7º ao 9º da lei 12.546/2011.  Nesta situação a 
empresa não será considerada desonerada, devendo recolher a contribuição 
previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento de avulsos, empregados e 
contribuintes individuais (art. 9º, §§ 1º, 5º e 6º da lei 12.546/2011). Desta forma, se a 
atividade desonerada representar 5% ou menos da receita bruta total, a lei a considera 
tão pouco significativa, que não poderá se beneficiar do instituto da desoneração.  

A terceira hipótese, e a mais complicada, é quando a receita bruta da atividade 
não desonerada for superior a 5% e inferior a 95% da receita bruta total da empresa. 
Neste caso, a lei determina uma sistemática de ponderação. As empresas recolhem a 
alíquota de CPRB apenas sobre a receita bruta da atividade desonerada e recolhem a 
contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento com alíquota reduzida 
obtida mediante a divisão da receita bruta da atividade não relacionada na lei n° 
12.546/2011 pela receita bruta total da empresa. Talvez fique mais claro esta   

EXEMPLO: (Tecnologia-TI) 
 
RB da atividade relacionada a contratos terceirizados de recepção e apoio 

administrativo:  = R$ 800.000,00 
RB da atividade relacionada a TI = R$ 230.000,00 
 
RB Total = R$ 1.030.000,00 
 
Folha de pagamento = R$ 66.000,00 
20% da Folha de pagamento = R$ 13.200,00 
 
Assim, neste exemplo, a empresa recolherá: 
DARF com a CPRB de 4,5% sobre R$ 230.000,00 = R$ 10.350,00 
GPS com a contribuição de 20% sobre a folha de pagamento = R$ 10.164,00 
 
Obtido do seguinte modo: 
R$ 800.000,00 ÷ 1.030.000,00 = 0.77 
R$ 13.200,00 x 77% = R$ 10.164,00 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art55
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Assim sendo, na hipótese da empresa se declarar pertencer ao segmento de TI-
Tecnologia da informação ou TIC-Tecnologia da informação e Comunicação (incluindo 
call-center e tele atendimento entre outras), pelo fato deste segmento constar em seu 
CNPJ e contrato social, a empresa proponente muito mais do que comprovar a mera  
preponderância entre atividades,  deverá comprovar que possui mais de 95% de sua 
receita bruta oriunda de atividades desoneradas para poder beneficiar-se da 
desoneração em propostas para  atividades não desoneradas, pois dependendo do 
quanto representar a atividade não desonerada no seu faturamento (receita bruta) será 
a forma como a empresa irá recolher a contribuição previdenciária.  

Destaca-se que a utilização do benefício da desoneração da folha de pagamento 
em propostas de licitações só é legítima se regularmente a empresa proponente atender 
à todos os preceitos legais.  Não é possível permitir que empresas se valham 
indevidamente do benefício da desoneração da folha, violando os preceitos contidos no 
art. 9° e seus parágrafos. Uma vez que as empresas proponentes sigam a forma 
estabelecida na lei 12.546/2011, a eventual participação de empresas desoneradas em 
certames licitatórias é plenamente viável, não violando o princípio de isonomia.  

 
Como fica a planilha de custos e formação de preços de empresas que podem se 

valer da desoneração nas propostas de atividades não desoneradas  
 
 
Uma vez que tenha sido admitido a hipótese de empresa desonerada, valer-se do 

benefício também para atividades não desoneradas, em serviços com dedicação 
exclusiva de mão de obra, na planilha de custos e formação de preços apresentada 
deverá ser observado o seguinte:  

 
a) O percentual da contribuição previdenciária que integra o submódulo 2.2 da 

planilha10 referente aos “Encargos Previdenciários e FGTS”, letra “a”, que por 
regra correspondente ao percentual de 20% (conforme art. 22, inciso I da Lei 
8.212/91) deverá ser zerado. Contudo, os demais percentuais de RAT e 
terceiros incidentes sobre a folha de pagamento são mantidos.  
Consequentemente o custo do Submódulo 2.2, que impacta nos demais 
submódulos da planilha que recebem incidência de contribuição 
previdenciária, será automaticamente reduzido.  
 

                                                 

10 Para fins de exemplo, estou considerando a estrutura de planilha definida no Anexo VII-D da IN 5/17 SEGES/MP.  
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b)   Todavia, no “Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro da planilha”, 
deverá ser incluído, juntamente com os tributos da letra “c” (PIS, COFINS e ISS) 
a CPRB-Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, incidirá sobre o 
custo total do empregado (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + 
Módulo 5 + Custos indiretos + Lucro), aplicando-se a alíquota da respectiva 
atividade que foi desonerada, da mesma forma como se procedeu ao cálculo 
dos demais tributos. 

 

 
 
Como obrigação decorrente da contratação, no caso de contratação de empresas 

optantes pela desoneração para a execução de serviços desonerados, mediante cessão 
de mão de obra, e para fins de elisão da responsabilidade solidária, a instituição deverá 
reter 3,5% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Mas a 
retenção previdenciária, não é custo, por tratar-se de uma substituição tributária que 
poderá ser compensada com o valor da contribuição apurada pela empresa.   

 
Como ficará a desoneração para 2022- vai ou fica?  
 
Quase todo o ano, por volta deste mesmo período, tal pergunta volta a ser tema 

discussão entre gestores públicos que possuem contratos contínuos cujo contratado é 
empresa beneficiada com a desoneração da folha de pagamento.   
 

2.2 % Valor (R$) 

A                                      -   

B 2,50%                              45,00 
C 3,00%                              54,00 
D 1,50%                              27,00 
E 1,00%                              18,00 
F 0,60%                              10,80 
G 0,20%                                 3,60 
H 8,00%                            144,00 

16,80% 302,40

Encargos previdenciários e FGTS 

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
Salário Educação - Artigo 3º Inc. I Decreto Nº 87.043/82
SAT - Riscos Ambientais de Trabalho (RAT 3,00XFAP 1,00)
SESC/SESI Artigo 3º Lei Nº 8.036/90
SENAC/SENAI Decreto Nº2.318/86

SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS 

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90(*)
INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70(*)
FGTS - Artigo 15 Lei 8.036/90 e Artigo 7º III, CF

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2

5 Valor (R$) 

A                              50,00 

B                            100,00 

C                            200,00 
                        350,00 

50,84%

50,84%

6 % Valor (R$) 

A 6,00%                            217,20 

B 6,79%                            260,55 

0,65%                              29,16 

3,00%                            134,57 

5,00%                            224,29 
CPRB 4,50%                            201,86 

25,35                     1.067,64 

(R$) 

A 1.800,00

B 1.266,11

C 128,88

D 75,06

E Módulo 5 - Insumos Diversos 350,00

3.620,04

F 1.067,64

4.687,68

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

INSUMOS DIVERSOS

Uniformes 

Equipamentos 

Materiais 

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

CUSTOS INDIRETOS

LUCRO

C

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS

TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS

TOTAL DE ENCARGOS

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Custos Indiretos

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Subtotal (A + B + C + D+E) 

Módulo 6 - Custos indiretos, tributos e lucro 

VALOR TOTAL POR POSTO DE SERVIÇO 

VALOR DO MÓDULO 6

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA Á EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO)

Módulo 1 - Composição da Remuneração 

Módulo 2 - Encargos. Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
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A Agência Câmara de Notícias divulgou no dia 15/09/2111, que a Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2541/21, que 
prorroga de dezembro de 2021 para dezembro de 2026 a desoneração da folha de 
pagamentos para 17 setores da economia, considerados alguns dos mais intensivos em 
mão de obra. A proposta aprovada altera a lei 12.546/11, que trata de temas tributários 
dentre os quais a desoneração da folha de pagamento, além de elevar em um ponto 
percentual a alíquota de Cofins-Importação para um conjunto de produtos, de forma a 
equilibrar os custos entre bens produzidos no Brasil e no exterior. 
 

A comissão acolheu parecer favorável do relator, deputado Jerônimo Goergen 
(PP-RS) em face do cenário econômico atual de incertezas em razão da pandemia Covid-
19 e a necessidade de manutenção dos empregos formais nos segmentos diretamente 
afetados.  O projeto de Lei 2.541/21 tramita em caráter conclusivo e ainda será 
analisado pela CCJ-Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja 
aprovado, segue diretamente para o Senado, sem passar para o Plenário.  O texto não 
tem data para ser votado na comissão. 

 
 Portanto, até a data de conclusão deste breve artigo, ainda não temos a 

certeza da manutenção da desoneração da folha de pagamento, mas ao que tudo indica 
deverá ser prorrogada.  
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