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APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS QUANDO HÁ 

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, representada pela 

Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos – Chefia das Ações de 

Orientação, no exercício de sua função de orientação aos gestores, 

especialmente no tocante à execução da despesa pública, vem, por meio desse 

boletim, orientar:  

Consoante a Instrução Normativa RFB Nº 971/ 2009, os valores dos 

materiais e equipamentos próprios ou de terceiros (exceto os equipamentos 

manuais) fornecidos pela contratada e devidamente comprovados não integram a 

base de cálculo da retenção da Contribuição Previdenciária - INSS, desde que 

estes valores estejam discriminados no contrato e na nota fiscal, fatura ou recibo 

da prestação de serviços. 

Considera-se discriminados os valores dos materiais e equipamentos que 

constam no contrato ou em planilha à parte, hipótese em que deverá haver 

expressa previsão contratual que a planilha é parte integrante do contrato.  

Havendo discriminação na nota fiscal e previsão contratual (sem 

discriminação dos valores no contrato), poderão ser deduzidos os seguintes 

percentuais do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço: 

a) Até 50% na prestação de serviços; 

b) Até 70% na prestação do serviço de transporte de passageiros, quando 

a contratada arca com as despesas de combustível e manutenção dos 

veículos; 

c) Até 35% na prestação do serviço de limpeza hospitalar; 

d) Até 20% nos demais tipos de limpeza. 

Quando não há previsão contratual, porém a utilização do equipamento for 

inerente à execução do serviço contratado, desde que haja discriminação dos 

valores na nota fiscal, poderá ser deduzido até 50% do valor bruto da nota fiscal, 

fatura ou recibo de prestação de serviço para prestação de serviço em geral, e no 

caso de serviços na área de construção civil poderão ser deduzidos os seguintes 

percentuais: 

a) Até 90% no caso de pavimentação asfáltica; 
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b) Até 85% para terraplenagem, aterro sanitário de dragagem; 

c) Até 55% para obras de arte (pontes e viadutos); 

d) Até 50% para drenagem; 

e) Até 65% para os demais serviços realizados com utilização de 

equipamentos, exceto os manuais.  

Na ausência da discriminação dos valores na nota fiscal, fatura ou recibo 

de prestação de serviço, a base de cálculo para fins de retenção será seu valor 

bruto, independente de haver previsão contratual com ou sem discriminação dos 

valores do contrato. 

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à 

disposição para maiores esclarecimentos.  


