
ITEM DISCRIMINAÇÃO %

 A GRUPO A 4,57%
1  Administração Central 4,00%

2  Risco 0,57%

 B GRUPO B 8,40%
3  Seguro de Risco de Engenharia 0,60%

4  Garantia 0,21%

5  Lucro Bruto 7,00%

6  Despesas Financeiras 0,59%

 C GRUPO C 10,12%
7  ISS (observar percentual da localidade) 1,97%

8  PIS 0,65%

9  COFINS 3,00%

10  CPRB 4,50%

 BDI BDI = { [ ( ( 1 + A ) x (1 + B ) ) / ( 1 - C ) ] -1 } x 100 26,11%

298.017,57               

298.048,23               

 OBS.: A Licitante deverá apresenta composição de BDI, de acordo com o seu enquadramento na legislação tributária em vigor.

- No orçamento desonerado, o valor da mão de obra, com encargos sociais de 86,59%, representou 39,35% do 

custo total da obra, implicando em uma alíquota equivalente de ISS de 1,97%. Esta alíquota foi calculada aplicando-

se o imposto previsto em lei (5%) sobre o percentual de mão de obra, como segue: ( 5% x 39,35% = 1,97%).

- No orcamento onerado, o valor da mão de obra, com encargos sociais de 116,86%, representou 40,80% do custo 

total da obra, implicando em uma alíquota equivalente de ISS de 2,04%. Esta alíquota foi calculada aplicando-se o 

imposto previsto em lei (5%) sobre o percentual de mão de obra, como segue: ( 5% x 40,80% = 2,04%).

Preço total com desoneração ( BDI 26,11%  e ES 86,59%)

Preço total sem desoneração ( BDI 20,19% e ES 116,86% )

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Considerando a desoneração da folha de pagamento (Leis 12.844/2013 e 13.043/2014)

- Composição Analítica de BDI de acordo com a Nota Técnica NT nº 57/CNCG/EPEOE/LCNS/CCCE-3, de 12/03/2012,

determinado pela CF CIRC nº 14155/DA/(DALC)/2012, de 24/05/2012 e posteriormente alterada pela CF CIRC nº

18440/DEEP/DFCC/2013, de 10/09/2013 (desoneração da Folha de Pagamento), com enquadramento na tabela do ANEXO IV da

NT 57 (Obras acima entre R$ 150.000 e R$ 1.500.000).

- Alíquota de ISS adotada com base nos seguinte legislação: Item 7.02 da lista anexa à lei Nº 10.692, de 30 de dezembro 2013, e

calculo de alíquota explicada a seguir.

- As alíquotas de PIS e de COFINS, referem-se aos valores máximos, conforme inciso V do art. 15 e inciso XX do artigo 10 da Lei

nº 10.833/03, considerando tributação por Lucro Real.

- Em conclusão ao estudo e simulação supracitado, optou-se pela adoção da desoneração da folha de pagamento, conforme 

Memorando-Circular n.° 16.458/DESP/DFSA/2015, por ser mais interessante para a INFRAERO, conforme comparativo 

ilustrado a seguir:

- Conforme Memorando-Circular n.° 16.458/DESP/DFSA/2015, foram realizadas duas simulações de BDI e Encargos Sociais,

bem como da aplicação de ISS, com aplicação ou não de desoneração da folha de pagamento, conforme legislação vigente.

Abaixo, seguem os resultados das simulações para justificativa da escolha da metodologia que resulta em menor preço para a

administração pública.


