
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP nº 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 
(DOU 15/07/2005), com modificações da IN MPS/SRP n° 20, de 11/1/2007(DOU 16/01/2007)  

Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e 
de arrecadação das contribuições sociais administradas 
pela Secretaria da Receita Previdenciária - SRP e dá 
outras providências.  

(...) 
Art. 184. O órgão público da administração direta, a autarquia e a fundação de direito público, na contratação de obra de 
construção civil por empreitada total, não respondem solidariamente pelas contribuições sociais previdenciárias 
decorrentes da execução do contrato, ressalvado o disposto no inciso VII do art. 179. (Nova redação dada pela IN MPS 
SRP nº 20, de 11/01/2007)   

Redação original: 
Art. 184. A Administração Pública, na contratação de obra de construção civil por empreitada total, 
responde solidariamente pelas contribuições sociais previdenciárias decorrentes da execução do 
contrato, ressalvado o disposto no inciso II do § 2º e no § 3º, ambos do art. 178.

   

Art. 185. Nas licitações, o contrato com a Administração Pública efetuado pelo regime de empreitada por preço unitário 
ou por tarefa, conforme previsto nas alíneas "b" e "d" do inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993, será considerado 
de empreitada total, quando se tratar de contratada empresa construtora definida no inciso XX do art. 413, admitindo-se 
o fracionamento de que trata o § 1º do art. 25 e observado, quanto à solidariedade, o disposto no inciso IV do § 2º do art. 
178, entendendo-se por: (Nova redação dada pela IN MPS SRP nº 20, de 11/01/2007)   

Redação original: 
Art. 185. Nas licitações, o contrato com a Administração Pública efetuado pelo regime de empreitada 
por preço unitário ou por tarefa, conforme previsto nas alíneas "b" e "d" do inciso VIII do art. 6º da

 

Lei nº 8.666, de 1993, será considerado de empreitada total, quando se tratar de contratada empresa 
construtora definida no inciso XX do art. 413, admitindo-se o fracionamento de

 

que trata o § 1º do 
art. 25, entendendo-se por: 

   

I - empreitada por preço unitário, aquela em que o preço é ajustado por unidade, seja de parte distinta da obra ou por 
medida (metro, quilômetro, dentre outros);   

II - tarefa, a contratação para a execução de pequenas obras ou de parte de uma obra maior, com ou sem fornecimento 
de material ou locação de equipamento, podendo o preço ser ajustado de forma global ou unitária.   

Parágrafo único. As contratações da Administração Pública que não se enquadrarem nas situações previstas neste 
artigo, ficam sujeitas às normas de retenção previstas nesta IN.   

* Reprodução de artigos relevantes citados acima  

Art. 178. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal. 
(...) 
§ 2º Excluem-se da responsabilidade solidária: 
(...) 
IV - a partir de 21 de novembro 1986, as contribuições sociais previdenciárias decorrentes da contratação, qualquer que 
seja a forma, de execução de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, efetuadas por órgão público da 
administração direta, por autarquia e por fundação de direito público.  

Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária principal: 
(...) 
VII - o órgão público da administração direta, a autarquia e a fundação de direito público: (Incluído pela IN MPS SRP nº 
20, de 11/01/2007) 
a) no período anterior ao Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, quando contratar obra de construção civil, 
reforma ou acréscimo, bem como quando contratar serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de 
trabalho temporário; e (Incluído pela IN MPS SRP nº 20, de 11/01/2007) 
b) no período de 29 de abril de 1995 a 31 de janeiro de 1999, quando contratar serviços mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário. (Incluído pela IN MPS SRP nº 20, de 11/01/2007) 
(...) 


