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ISS nas obras de saneamento
Opinião Jurídica
André Felipe Batista
dos Santos

R

ecentemente,
tem-se visto certa
movimentação de
alguns membros do
Congresso Nacional
para aprovação do PLP nº
155/2019, que pretende inserir
os itens 7.23 e 7.24 à lista anexa
da Lei Complementar (LC) nº
116/2003 e, com isso, fazer
incidir o ISS sobre as atividades
de “saneamento ambiental,
inclusive purificação,
tratamento, esgotamento
sanitário e congêneres” e
“tratamento e purificação de
água”.
Vale relembrar que essas
mesmas materialidades já
foram objeto da mensagem
presidencial nº 362, de 31 de
julho de 2003, a qual vetou os
ambicionados itens 7.14 e 7.15

da LC nº 116/03, retirando,
consequentemente, da
hipótese de incidência do ISS a
execução de tratamento de
água e saneamento ambiental.
Diante da ausência de previsão
legal, como decorrência lógica,
atualmente, as empresas
concessionárias dos serviços de
tratamento de água e esgoto
não são contribuintes do ISS.
Em contrapartida, hoje em
dia um dos assuntos que
levanta questionamentos e
embates entre Fisco e
contribuintes, encontra-se na
contratação, por parte das
concessionárias, de empresas
de engenharia para execução
de obras de construção civil no
âmbito da atividade de
saneamento e o respectivo
pagamento do ISS nessa
modalidade.
Numa análise apressada e
sem maiores critérios, pode-se
chegar, adiantamos
equivocada, a conclusão de que
se trata de serviços
enquadráveis no item 7.02 da
lista da LC nº 116/03 e,
portanto, sujeitos ao
pagamento do ISS.
No entanto, entendemos que
a execução de obras de
infraestrutura relativas ao
serviço de fornecimento de
água e esgoto integra o
conceito de saneamento básico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2022
O Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Eventos, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Decreto Municipal nº 4.210/2017, em decorrência do processo administrativo n° 8.338/2022, Homologa o resultado do Pregão Eletrônico
n° 93/2022, ID n° 942879. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE MATERIAL PIROTÉCNICO INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA
MONTAGEM E EXECUÇÃO DPS SERVIÇOS DE PIROTECNIA PARA EVENTOS NO
MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ INCLUINDO LOCAÇÃO DE BALSAS E SERVIÇO DE REBOQUE E FUNDEIO. Empresa vencedora – item 01 – PIROEX EIRELI - EPP, CNPJ Nº
05.283.691/0001-00, R$ 998.400,00. Homologação na íntegra disponível nos autos do processo.
Itaguaí, 26 de julho de 2022.
(a) Fabio Luis da Silva Rocha - Secretário Municipal de Eventos
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e, dessa forma, encontra-se
incluída no referido veto
presidencial e, por conseguinte,
excluída do aspecto material da
regra matriz do ISS.
Nesse ponto, importante
abrir um parêntese, para trazer
à tona que com a aprovação do
novo Marco Legal do
Saneamento pela Lei nº
14.026/2020, um dos pilares
definidos para o setor de
saneamento foi o de
universalização dos serviços de
saneamento básico.
A discussão do termo “serviços
de qualquer natureza” inserto no
artigo 156, inciso III, da
Constituição Federal, sempre foi
alvo de debates acadêmicos e,
obviamente, litígios tributários.
Os termos constantes nos
dispositivos constitucionais são
conceitos, rígidos, não
oferecendo margem à legislação
infraconstitucional para sua
modificação e distorções. Assim,
o exercício de cobrança
tributária do ISS pelo Fisco
municipal, fora do conceito de
serviço encampado na
Constituição Federal, é,
obviamente, inconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal
(STF), dando a sua interpretação
sobre o alcance do termo
constitucional serviço, no
julgamento do Tema nº 296,
sedimentou seu entendimento

segundo o qual é “taxativa a lista
de serviços sujeitos ao ISS a que
se refere o artigo 156, III, da
Constituição Federal,
admitindo-se, contudo, a
incidência do tributo sobre
as atividades inerentes aos
serviços elencados em lei em
razão da interpretação
extensiva” (RE 784.439).

A jurisprudência do
STJ vem se firmando
no sentido de que a
execução de obras de
engenharia está fora
do alcance do ISS
Nesse sentido, já se verificam
precedentes no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) na mesma linha,
como faz exemplo o recente
julgamento ocorrido no AREsp
nº 1.953.446/RN, publicado em
12 de abril. Conforme constou no
voto do ministro relator Herman
Benjamin, o entendimento
recorrente do STJ, na esteira do
que firmado pelo STF, é que “a
Lista de Serviços anexa à LC
116/2003 é taxativa, mas admite
interpretação extensiva para
enquadrar casos em que o serviço
se apresenta sob outra
nomenclatura”.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA CASA CIVIL, torna público que realizará o
Chamamento Público do Procedimento de Manifestação de Interesse PMI n.º 001/2022.
OBJETO: O presente Chamamento Público tem como objeto o
recebimento de manifestação de interesse para elaboração de
ESTUDOS TÉCNICOS destinados ao PROJETO DE PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA OU OUTRA MODALIDADE DE CONCESSÃO
PARAIMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CENTRAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
NO MODELO GERAÇÃO DISTRIBUÍDA PARA ATENDIMENTO
DA DEMANDA ENERGÉTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS E DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PROJETO
ESCOLAS SOLARES, conforme as condições informadas no Edital
do Chamamento Público PMI nº 001/2022.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital, em sua versão completa,
contendo os respectivos anexos, informações, condições para
participação e esclarecimentos necessários estará disponível para
download nos endereços eletrônicos http://www.compras.rj.gov.br
e http://www.facilita.rj.gov.br e mediante agendamento prévio pelo
e-mail cgp@casacivil.rj.gov.br, na Secretaria de Estado da Casa
Civil, situada no Palácio Guanabara na Rua Pinheiro Machado
s/nº, prédio anexo, 2º andar- Bairro Laranjeiras - Rio de Janeiro
- RJ, onde qualquer interessado poderá retirar cópia, mediante
a apresentação do carimbo do CNPJ ou CPF e a entrega de
80 (oitenta) folhas de papel A4. Outras informações podem ser
solicitadas pelo e-mail cgp@casacivil.rj.gov.br.
PRAZO: O prazo de conhecimento do Edital e entrega das
propostas de manifestação de interesse será de 20 dias a partir
da data da publicação. Processo SEI-150001/011767/2022.

Este artigo reflete as opiniões do autor,
e não do jornal Valor Econômico.
O jornal não se responsabiliza e nem
pode ser responsabilizado pelas
informações acima ou por prejuízos
de qualquer natureza em decorrência
do uso dessas informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022
(P.A.8658/2022)
A Secretaria Municipal de Licitações e Contratos do Município de Itaguaí, por intermédio de seu
pregoeiro designado, torna público o adiamento da Licitação referente ao processo administrativo nº 8658/2022, Pregão Eletrônico nº 107/2022 gerado no portal licitacoes-e sob o n° 949360,
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO INTEGRAL DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que seria realizado na
data de 25 de julho de 2022, às 10:00 horas. Fica ADIADO SINE DIE, para ajustes no Termo
de Referência.
(a) Samuel Moreira da Silva – Secretário Municipal de Licitações e Contratos / Autoridade
Competente.

AVISO DE VENDA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA
DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
AVISO
CHAMAMENTO PÚBLICO PMI Nº 001/2022

André Felipe Batista dos Santos é
advogado, consultor tributário,
pós-graduado em Direito Tributário pelo
IBET, com MBA em Gestão Tributária
pelo Fipecafi e vice-presidente do
Instituto Mineiro de Direito Tributário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Edital de Leilão Público nº 3071/0222- 1° Leilão
e nº 3072/0222 - 2° Leilão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

no caso analisado, as atividades
da empresa foram enquadradas
nos itens vetados e, portanto, se
mostrou ilegal a cobrança do
imposto por parte do Fisco
municipal.
O que é possível concluir, no
contexto analisado, é que,
primeiro, corretamente a
jurisprudência do STJ vem se
firmando no sentido de
entender que a execução de
obras de engenharia está
dentro do conjunto de
atividades inseridas no
saneamento ambiental e,
portanto, fora do alcance do
ISS. Ainda, aplicando a
orientação do STF no
julgamento do Tema nº 296, a
interpretação extensiva da lista
anexa à LC n° 116/03 também
se faz aplicável no caso de
desoneração tributária.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9512/2022
A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, na forma do artigo 26 da Lei 8.666/93, e do artigo 1° do Decreto Municipal 4.210/17, RATIFICA a Dispensa de Licitação, nos autos do processo 9512/2022, realizada com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, em favor da
empresa ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ:14.596.408/0001-82,
no valor de R$ 14.794,75 (Quatorze Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e
Cinco Centavos), objetivando a Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de
Bebedouro tipo Industrial, de acordo com as especiﬁcações constantes no termo de referência.
Itaguaí, 27 de julho de 2022.
(a) Fernanda Spíndola Motta - Secretária Municipal de Turismo e Esporte

GOVERNO
FEDERAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda,
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária,
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 29/07/2022
até 07/08/2022, no primeiro leilão, e de 12/08/2022 até 22/08/2022, no segundo leilão, em
horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO,
MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SE e no escritório do leiloeiro, Sra. LILIAMAR
FÁTIMA PARMEGGIANE PESTANA MARQUES GOMES, no endereço Av. João Wallig
nº 1800, Conj. 4005, 4º andar, Escritórios Boutique, Shopping Iguatemi, Porto Alegre/RS,
CEP 91.349-000, telefone (51) 3535-1000. Atendimento no horário de segunda a sexta das
09:00 às 17:00hs (Site: www.leiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 08/08/2022, às 13h (horário
de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 23/08/2022,
às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:
www.leiloes.com.br).

O julgado em questão analisou
situação fática na qual uma
empresa de engenharia
pretendia a declaração de
inexistência de relação jurídica
com o município de Natal por
sua atividade, segundo a tese do
contribuinte, encontrar-se
abarcada na materialidade da
execução dos serviços destinados
à “implantação de sistema de
esgotamento sanitário”. Assim,
as atividades desenvolvidas
estariam enquadradas nas
hipóteses dos itens 7.14 e 7.15 da
lista anexa à LC nº 116/2003, os
quais, repita-se, foram objeto de
veto presidencial.
O acórdão em comento
concluiu, julgando procedente
o pleito do contribuinte, que a
atividade desenvolvida pela
empresa de engenharia
enquadrava-se na hipótese dos
itens 7.14 e 7.15 da lista anexa e,
assim, estariam foram do
campo de incidência do ISS.
Interessante notar é que,
conforme a referida decisão, a
interpretação extensiva da lista
anexa à LC nº 116/03 também é
aplicável para a desoneração
tributária e não somente para
legitimar a cobrança do ISS,
fazendo com que a
municipalidade possa
enquadrar atividades não
descritas na lista expressamente
naquelas já previstas. Ou seja,

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022
O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA
DE ESTADO DA CASA CIVIL, por meio da Comissão Especial de
Licitação, instituída pelo Decreto Estadual nº 47.959/2022, torna
público para ciência dos interessados que às 10:00 h do dia 27 de
outubro de 2022 fará realizar no Auditório do Prédio Anexo da Secretaria
de Estado da Casa Civil, sito à Rua Pinheiro Machado s/n, Palácio
Guanabara - Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 02/2022 do tipo TÉCNICA E PREÇO, cujo objeto é a
CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO PARA A
GESTÃO, EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
COMPLEXO MARACANÃ, conforme especificações contidas neste
EDITAL - Processo SEI-150001/011150/2021.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos
endereços eletrônicos www.concessaomaracana.rj.gov.br, www.rj.
gov.br (Secretaria de Estado da Casa Civil) e www.compras.
rj.gov.br ou poderão adquirir cópia junto a Comissão Especial de
Licitação, sito à Rua Pinheiro Machado s/n.º, Palácio Guanabara,
Anexo II, 4º andar - Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, de segunda
a sexta-feira, das 09 h às 17 h, mediante permuta de 01 (uma)
resma de papel no formato A4, 75g/m2.
Outras informações sobre a presente licitação poderão ser obtidas
através do e-mail licitacao@casacivil.rj.gov.br ou pelo do telefone
2334.3341.

