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ESCLARECIMENTO 05 

 
 
Pergunta 1 As empresas interessadas em participar do presente certame NÃO poderão se beneficiar 
da desoneração de folha quando da elaboração de suas planilhas de formação de preços, uma vez 
que além da empresa ser desonerada, o objeto a ser contratado também necessita estar previsto 
como desonerado, pois o Art. 9, Inciso II, Parágrafo 1º da Lei Federal nº 12.546/2011, menciona que 
a contribuição previdenciária deve ser exigida das empresas que possuem enquadramento misto 
(atividade econômica principal desonerada e atividades econômicas secundárias não desoneradas) 
e em obediência aos Acórdãos TCU - Plenário nº 2.859/2013 e 1.212/2014, o licitante deverá 
proporcionalizar sua receita de acordo com os serviços enquadrados e não enquadrados na 
legislação e recolher a contribuição previdenciária em duas guias: uma parcela sobre a receita e outra 
parcela sobre a folha e, portanto, caso a atividade a ser contratada não seja uma atividade 
desonerada, como é o caso do objeto deste pregão eletrônico, a empresa deve pagar a contribuição 
previdenciária normalmente segundo o Art. 22 da Lei Federal nº 8.212/1991 (INSS = 20,00%). Logo, 
QUESTIONAMOS: Após a fase de lances, caso alguma proponente ainda insista na apresentação 
irregular de planilhas baseadas na desoneração de folha, esta proponente ainda terá a oportunidade 
de retificar as planilhas para a inclusão do custo com o INSS (20,00%) ou serão sumariamente 
desclassificadas? 
 
Resposta 1. Conforme pacificado pelos órgãos de controle, eventuais erros no preenchimento da 
planilha de custos não são motivo para a desclassificação da proposta, desde que o valor total 
ofertado não seja alterado e que fique explicito ser este suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. 
 
Complementarmente ratificamos que, de acordo com a Legislação Tributária vigente e Acórdão n°. 
480/2015 Plenário do Tribunal de Contas da União, o enquadramento de pessoa jurídica no regime 
de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, nos termos da Lei 12.546/2011, pode ser 
utilizado desde que haja compatibilidade entre os serviços licitados.  
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