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Assunto: ISS – VALOR DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  DA  CONSTRUÇÃO  CIVIL  -  DEDUÇÃO  DA  BASE  DE
CÁLCULO 

Segundo informações do setor tributário da Prefeitura de Guarapuava é importante que esteja definido em

contrato, ou documento que possa substituir, a forma em que ocorrerá a prestação de serviços e o valor dos

materiais utilizados.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497/MG, com repercussão geral, reiterou seu entendimento

no sentido de que é possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação

de serviço de construção civil. 

Para  essa  atividade  são  aplicados  os  itens  7.02  e  7.05,  contidos  na  Lista  de  serviços  anexa  à  Lei

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

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, terraplanagem, 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
fornecimento  de  mercadorias  produzidas  pelo  prestador  dos  serviços,  fora  do  local  da  prestação  dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
No caso o valor do material, pode ser deduzido da base de calculo do ISS, porém, sempre de acordo com a
legislação municipal.

O setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Guarapuava utiliza como presunção para prestação de
serviços em construção comercial, quando houver utilização de material, os percentuais mínimos por m2
contidos na Tabela de Diferenciação para Construção da Lei n.º 1206/2002, da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, descrita abaixo:

I  -  TABELA  DE  DIFERENCIAÇÃO  PARA  CONSTRUÇÃO  -Lei  1.206/2003  Prefeitura  Municipal  de

Guarapuava.

COMERCIAIS Até 75,00 m2 - 10% 

De 76,00 m2 a 100,00 m2     - 15% 

De 101,00 m2 a 150,00 m2   -  20% 

De 151,00 m2 a 200,00 m2   -  25% 

Acima De - 201,00 m2           -  30% 
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INSS  - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
OU EQUIPAMENTOS

Instrução Normativa DC/INSS nº 100 de 18/12/2003

Dispõe  sobre  normas  gerais  de  tributação  previdenciária  e  de  arrecadação  das  contribuições  sociais
administradas  pelo  INSS,  sobre  os  procedimentos  e  atribuições  da  fiscalização  do  INSS e  dá  outras
providências. 

Art. 159. Quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio ou de terceiros, exceto
o manual, estiver previsto em contrato, mas sem discriminação dos valores de material ou equipamento, a
base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a:

I - cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços;

II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços para os
serviços de transporte passageiros, cujas despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram

por conta da contratada;

III - sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e oitenta por cento, quando se referir
às demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.

§ 1º Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados, mas não estiver
prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a cinquenta por cento do

valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, observando-se, no caso da
prestação de serviços na área da construção civil, os percentuais abaixo relacionados:

I - pavimentação asfáltica: dez por cento;

II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: quinze por cento;

III - obras de arte (pontes ou viadutos): quarenta e cinco por cento;

IV - drenagem: cinquenta por cento;

V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais: trinta e cinco por cento.

§ 2º Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços constar a execução de mais de
um dos serviços referidos nos incisos I a V do § 1º deste artigo, cujos valores não constem individualmente

discriminados na nota fiscal, na fatura, ou no recibo, deverá ser aplicado o percentual correspondente a cada
tipo de serviço conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o contrato não permitir identificar o

valor de cada serviço.

Destacamos que salvo melhor juízo o valor para o cálculo dos impostos deve seguir o estabelecido
em legislação específica.

Data: 17/05/2019.
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