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Nota Técnica – 03/2016 – DET 
 
JUSTIFICATIVA PARA DEFINIÇÃO DO BDI PARA LICITAÇÕES  
 

 
I - ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO 
 

O TCU através do Acórdão 2622/2013 – TCU - Plenário, no item 9.1 – 

Valores do BDI por tipo de Obra, sugere que:  

 

Tabela1 – Valores do BDI por Tipo de Obra 

   
Fonte: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário 
 

Tais percentuais foram extraídos de estudo realizado por técnicos do TCU e 

consideraram o tratamento estatístico com base em licitações executadas no país. 

Partindo desse trabalho, foram extraídas tabelas com percentuais médios e faixas 

referenciais de BDI (relacionadas ao lucro e às despesas indiretas) que refletem as 

inúmeras variáveis atinentes aos diversos tipos de obras públicas, no entanto, 

inobstante o rigor metodológico adotado e a funcionalidade dessas tabelas, 

ponderou o relator que “não cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada 

item que compõe a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial 

de cada empresa que contrata com a Administração Pública. O papel da Corte de 

Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados 

e por isso é importante obter valores de referência, mas pela própria logística das 
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empresas é natural que ocorram certas flutuações de valores nas previsões das 

despesas indiretas e da margem de lucro a ser obtida”.  

Nesse sentido, o próprio relator considera a necessidade de se verificar a 

adequabilidade da taxa de BDI aplicada: “adequabilidade da taxa de BDI tem 

sempre que ser analisada, pontualmente, em situação específica, pois há sempre a 

possibilidade de as tabelas referenciais não traduzirem a justa remuneração para 
alguns contratos de obras públicas”.  

O Plenário do TCU acolheu as considerações da relatoria, e orientou as unidades 

técnicas do TCU para que, nas análises de orçamentos de obras públicas, passem a 

utilizar os parâmetros para taxas de BDI especificados no acórdão, procedendo, 

sempre que a taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados, ao exame 

pormenorizado dos itens que a compõem, utilizando como diretriz os percentuais 
obtidos no estudo objeto dos autos, levando-se sempre em consideração as 

peculiaridades de cada caso concreto. 

O aludido acórdão trata também das situações de aquisição de material e 

equipamentos relevantes, considerando que o art. 9º, § 1º, do Decreto n. 7.983/2013 

prevê que, mediante justificativa prévia, o fornecimento de materiais e equipamentos 

relevantes pode ser realizado juntamente com a execução da obra, porém com  uma 
taxa de BDI reduzida, ressalvando - se  o caso  em que  equipamentos, sistemas e 

materiais  só puderem ser  adquiridos  por  encomenda,  não  forem  padronizados  

ou  enquadrados  como  itens  de  produção regular  e  contínua,  situação  em  que  

a  taxa  de  BDI  específica  pode  ser  calculada  com  base  na complexidade desse 

fornecimento, conforme prevê o § 2º desse mesmo decreto. 

Com base nesses critérios a COSANPA elaborou um estudo que possibilitasse 

ajustar parâmetros componentes da taxa de BDI a realidade de suas obras. 

Como primeiro item fundamental tem-se que os materiais e equipamentos relevantes 

em suas obras são em sua maioria os chamados equipamentos especiais (que mais 

adiante especificaremos), ou seja, materiais e equipamentos só adquiridos sob 

encomenda. 
Os demais materiais e equipamentos relevantes do ponto de vista do custo da obra 

estão, via de regra associados a execução dos serviços não se justificando sua 

aquisição em licitação separada da obra. 

Assim, após essa analise utilizamos os parâmetros da tabela a seguir, levando em 

consideração, sempre, a peculiaridade de cada caso concreto para compor o BDI. 
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Tabela 2 – Percentuais dos parâmetros do BDI  

 

 

 
Fonte: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário 
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Consideramos em qualquer licitação as seguintes premissas: 

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB)   

 Refere-se à sistemática de recolhimento da contribuição previdência criada 

pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas em 

substituição à atual contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, com 

vistas a fomentar investimentos produtivos e dinamizar o nível de atividade em 
setores relevantes da economia nacional.  

 Com essas medidas, nos seus respectivos períodos de vigência, a base de 

cálculo da contribuição previdenciária patronal, que atualmente é de 20% sobre a 

folha de pagamento, será substituído pelo percentual de 4,5% aplicado sobre o valor 

da receita bruta, que compreende a receita decorrente da venda de bens nas 

operações de conta própria, a receita decorrente da prestação de serviços e o 

resultado auferido nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas e 

os descontos incondicionais concedidos. 

  
 II – LEI 12.844 DE 19/07/2013 

Segundo a análise e despacho da Procuradoria Jurídica da Cosanpa – PJU, 

tem-se que: 

Tendo em vista o disposto no Art. 13 da Lei 12.844, de 19/07/2013, que deu 

nova redação a alguns dispositivos da Lei 12.546, de 14/11/2011, dentre os quais o 

inciso VII do Art. 7º desta última, entendemos que as obras de infraestrutura de água 

esgotamento sanitário (CNAE 422) deverão cumprir o disposto no aludido Art. 7º, a 

saber: 

 ”Art. 7o - Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o 

valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os 

descontos incondicionais concedidos, em substituição às 
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por 

cento):  
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 VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, 

enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0. 

“(redação dada pela Lei 12.844) 

  

 A Lei 13.161/2015 a partir de 01.12.2015 tornou a aplicação da desoneração 

facultativa. 

Diante do exposto acima, foram adotados valores referenciais com a 

desoneração de que trata o caput do Art. 7º supra transcrito. 

 
III - DIFICULDADES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAS EM PROCESSO 

LICITATÓRIO DIFERENCIADO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
O Estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil, com sua superfície 

entrecortada por grandes rios. As chuvas são constantes, com ausência de estação 

de secas, aliada a uma grande precariedade do sistema rodoviário, que prejudicam, 

sobremaneira, o transporte de materiais e equipamentos, deixando-os quase que 

exclusivamente para as vias aéreas e fluviais, o que eleva muito os custos e 

complexidade da logística de transporte. 
As características geográficas, climáticas e de logística no Estado do Pará, 

dificultam e encarecem a aquisição parcelada dos materiais e equipamentos para 

aplicação nas obras, principalmente se levarmos em conta a necessidade de 

inclusão dos serviços e custo para: Recebimento, estocagem adequada e com 

segurança, deslocamentos, frete, embarque e despacho dos mesmos para os locais 

das obras. 

Alem disso, os materiais a serem adquiridos estão intimamente ligados a 

etapas de construção e sua sincronia (aquisição e entrega juntamente com a 

conclusão da etapa de preparação para recebimento do material na obra) é 

fundamental ao andamento da mesma, evitando que a obra seja paralisada ou 

alterada em seu cronograma onerando-a injustificadamente. 
 Como se pode constatar, a complexidade da logística descrita é muito maior 

do que a da aquisição direta, podendo interferir no andamento da obra, colocando 

em risco todo o planejamento da sua execução. 
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Diante de todo o exposto, foi decidido que os processos licitatórios fossem 

realizados com a unificação da aquisição de materiais/ equipamentos e contratação 

de serviços. 

  
 IV – MATERIAIS CONSIDERADOS ESPECIAIS 

 
São considerados equipamentos especiais todos aqueles fora de linha de 

produção regular, ou, em outras palavras todos aqueles que tenham aplicação única 

por meio de projetos específicos, exclusivos para o empreendimento em questão e 

que necessitam ser solicitados aos fabricantes ou fornecedores sob condições 

especiais. 

De acordo com o que diz o Manual do Ministério das Cidades, observando o 
item 9.9.2 no que se refere a materiais/equipamentos especiais, a COSANPA 

levando em consideração a complexidade e especificações detalhadas para cada 

projeto, considera como tais os itens abaixo relacionados: 

 - Quadro de Comando Elétrico; 

 - Transformador de Alta Tensão; 

 - Conjunto motor bomba; 
 - ETA’S pré-fabricadas e componentes de ETA’S convencionais; 

 - ETE’S pré-fabricadas e componentes de ETE’S convencionais; 

 - Comportas para reservatórios, ETA’S e ETE’S;   

 - Tubulações de encomendas especiais; 

- Controlador Lógico Programável – CLP para grande porte; 

- Medidor de Vazão.   

V - CÁLCULO DO BDI PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS. 

Com vistas à composição da Planilha do BDI utilizaram-se parâmetros 

recomendados pelos Acórdãos 2622/2013 – TCU, e os Tributos vigentes a cada 

Município, aceitáveis e essenciais para construção e um bom desenvolvimento de 

uma obra. 

 Tratamos de forma detalhada os itens que compõem o BDI: rateio da 

administração central, despesas financeiras, risco, seguro e garantia do 

empreendimento, tributos e lucro. Esse detalhamento encontra-se dentro dos 
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recomendados pelo Tribunal e em perfeita sintonia com as determinações do Manual 

do Ministério das Cidades, da formação do preço de obras e serviços de engenharia, 

especialmente material/equipamentos especiais. 

 Para efeitos de cálculo, consideramos: 

Administração Central – AC: Consiste em uma estimativa média de gastos da área 

administrativa, financeira, contábil, suprimento, recursos humanos, etc. Além dos 

custos do próprio escritório central da empresa (água, luz, veículos, instalações etc.) 

que serão rateados em relação a uma obra específica, e refere-se à operação 

central das empresas e aos seus contratos de obras em andamento. 
Utilizou-se o percentual do 2º quartil da tabela 2 do TCU, 4,93% para serviço, e 

entendemos como um percentual de referência adequada, utilizar um valor entre o 

2º e 3º quartil da tabela 2 – fornecimento de materiais e equipamentos do TCU, 

4,28%, para material e equipamento especial, considerando que a compra embora 

afete diretamente a área de suprimentos da empresa, possui um nível de 

complexidade menor, e consome menos a Administração Central, sendo cabível a 

redução do custo da AC em relação ao BDI de serviços. 

 

Garantia + Seguro – G+S: Refere-se a contratação de seguros com o objetivo de 

mitigar os riscos financeiros da obra.  

 Em contratações de obras públicas, a exigência de contratação de seguros 

tem por objetivo a transferência principalmente dos riscos inerentes às atividades 

empresariais de construção civil (riscos de engenharia ou de construção) para as 

companhias seguradoras, como: erros de execução, incêndio e explosão, danos da 

natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, 

geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto 

qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, dentre outros. 

 As parcelas referentes ao seguro, chamados prêmios são diretamente 

afetados pela sinistralidade da região (a região Norte é uma região de alta taxa de 

sinistro), é afetado também pelo perfil dos segurados e pelas características do 
objeto segurado como custo total da implantação, localização da obra, dificuldade de 

implantação/complexidade da obra etc. 

 Considerando a realidade regional em relação a esse componente 

entendemos que se justifica sua referencia no 2º quartil da tabela 2 do TCU, 0,49% 
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para serviço e o valor de referência no 2º quartil da tabela 2 – fornecimento de 

materiais e equipamentos do TCU, 0,48% para material e equipamento especial. 

 

Risco – R: Refere-se aos riscos relacionados à implantação de projeto de 

engenharia e representam os custos que possuem razoável probabilidade de virem 

a ser efetuadas, mas que não são quantificáveis a época da estimativa, sendo um 
adicional à estimativa de custos que cobre, entre outros, erros e omissões de 

planejamento e estimativa, flutuações pequenas de preços, evoluções tecnológicas, 

mudanças no âmbito do escopo e variações de mercado alem das condições 

ambientais e meteorológicas. 

 Esse componente terá percentual de referência o 2º quartil da tabela 2 do 

TCU, 1,39% para serviço, e para a aquisição de material especial o 3º quartil da 
tabela 2 – fornecimento de materiais e equipamentos do TCU, 0,89%, por 

entendermos que os riscos relativos à contratação de materiais e equipamentos são 

menores justificando a adoção de BDI diferenciado.  

 

Despesas Financeiras – DF: Despesas financeiras são gastos relacionados à perda 

monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da 
receita correspondente. Esses gastos estão vinculados a pagamentos que a 

empresa deva fazer em período anterior ao recebimento da fatura quando os 

insumos são todos bancados por ela. 

            Para serviços fixou-se o valor referencial do 2º quartil 0,99 % e para a 

aquisição de material e equipamento especial foi adotado o valor de 1,05% com 

referência entre o 2º e 3º quartil da tabela 2 – fornecimento de materiais e 

equipamentos do TCU. O tratamento diferenciado e maior para materiais e 

equipamentos está fundamentado no fato de que a aquisição de equipamento e 
materiais especiais exige das empresas o pagamento imediato e muitas vezes 

antecipado para seu fornecimento. 

  

Lucro – L admitem-se 7,01% para serviço que tem valor de referencia entre o 1º e 2º 

quartil da tabela 2 do TCU e 6,22% para material e equipamento especial com valor 

de referencia no 3º quartil da tabela 2 – fornecimento de materiais e equipamentos 

do TCU, já que estes são comprados diretamente com o fornecedor e estão dentro 

dos parâmetros aceitáveis pelo TCU. 
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 Tributos – I Seguem os impostos vigentes do município de Belém e para outros 

municípios serão adotados o ISSQN local.  

 

Considerando que a licitação adotada será de forma unificada para a 

aquisição de materiais/ equipamentos e contratação de serviços e o CNAE das 

empresas referem-se a prestação de serviços, a COSANPA, como substituta 
tributária se obriga a recolher na fonte, antes do pagamento o ISS devido, ou seja, 

como não se trata de mera aquisição de material há o recolhimento devido do ISS, 

motivo pelo qual ele consta em nossa planilha. 

A tabela abaixo demonstra o detalhamento do BDI calculado por meio dos 

parâmetros estabelecidos citados anteriormente e por meio da fórmula para 

determinação do BDI, chegando a 32,91% para serviços, utilizando planilha com 
custos unitários com desoneração e 30,57% para fornecimento de materiais e 

equipamentos especiais, conforme estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU na 

tabela acima. 
Composição da Taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (B.D.I.) 

       
Construção de Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 

Construções correlatas  
BDI COM DESONERAÇÃO 

    
Serviço 

 

Fornecimento de 
Materiais e Equipamento 

Especial 

A) Despesas Indiretas e Lucro 14,81%   12,92% 

 1. Administração Central - AC  4,93%  4,28% 

 2. Garantia + Seguro (G+S)  0,49%  0,48% 
 3. Risco - R  1,39%  0,89% 

 5. Despesas Financeiras - DF  0,99%  1,05% 

 6. Lucro - L  7,01%  6,22% 

B) Tributos - I 13,15%   13,15% 
 7. ISSQN (do local da Obra)  5,00%  5,00% 
 8. PIS/PASEP  0,65%  0,65% 
 9. CONFINS  3,00%  3,00% 

 10. 
Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta  4,50%  4,50% 

C) 
Valor Final do BDI (Após aplicação da 
fórmula) 32,91   30,57 

 

Fonte: COSANPA 
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Formula:  

 
A tabela abaixo demonstra o detalhamento do BDI calculado por meio dos 

parâmetros estabelecidos citados anteriormente e por meio da fórmula para 

determinação do BDI, chegando a 26,36% para serviços, utilizando planilha com 

custos unitários sem desoneração e 24,14% para fornecimento de materiais e 

equipamentos especiais, conforme estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU na 

tabela 2 acima. 
 

Composição da Taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (B.D.I.) 
       

Construção de Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 
Construções correlatas  

BDI SEM DESONERAÇÃO 

    

Serviço 

 

Fornecimento de 
Materiais e 

Equipamento Especial 

A) Despesas Indiretas e Lucro 14,81%   12,92% 

 1. Administração Central - AC  4,93%  4,28% 

 2. Garantia + Seguro (G+S)  0,49%  0,48% 

 3. Risco - R  1,39%  0,89% 

 5. Despesas Financeiras - DF  0,99%  1,05% 

 6. Lucro - L  7,01%  6,22% 

B) Tributos - I 8,65%   8,65% 

 7. ISSQN (do local da Obra)  5,00%  5,00% 

 8. PIS/PASEP  0,65%  0,65% 

 9. CONFINS  3,00%  3,00% 

 10. 
Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta  0,00%  0,00% 

C) 
Valor Final do BDI (Após aplicação da 
fórmula) 26,36   24,14 

 

Fonte: COSANPA 
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 As regiões listadas abaixo, a qual a Cosanpa tem concessão na prestação de 

serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serão descritas de forma 

habitual já publicadas por essa Companhia e baseada no acórdão acima citados. 

 
Item Municípios do Pará  

1 -  Abaetetuba - Vila de Beja 
 

2 -   Ananindeua 
3 -   Augusto Corrêa 
4 - Belém 

 

5 -  Bragança 
6 -  Capanema - Vila Tauari 
7 -  Capitão Poço 
8 -  Castanhal - Vila Apeú 

 

9 -  Dom Eliseu Jacundá 
 

10 -   Iguarapé - Mirí - Vila Maiuatá 
 

11 -  Inhanguapi 
 

12 -  Magalhães Barata - Vila Cafézal 
 

13 -  Marabá 
 

14 -  Marapanim - Vila Marudá 
 

15 -   Marituba 
 

16 -   Mojú 
 

17 -   Nova Timboteua 
 

18 -   Ourém 
19 -  Peixe Boi 

 

20 -  Salinópolis - Vila Cuiarana 
 

21 -  Santa Caetano de Odivelas 
 

22 -   Santa Luzia do Pará 
 

23 -    Santa Maria do Pará 
24 -   Santarém 
25 -  São Francisco do Pará 

 

26 -  Tailândia 
 

27-          Tracuateua - Vila de Fátima 
 

28 -  Vigia de Nazaré  
 

29 -  Viseu 
 

               

               Fonte: Cosanpa  
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 Em alguns municípios onde a Cosanpa tem a concessão na prestação de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário existe grandes 

dificuldades de logística e informações básicas referentes a dados essenciais para 

composição de custos da construção civil, tendo em vista a amplitude territorial do 

estado e as diversificações entre os vários municípios, além das limitações de 

transporte elevando o custo dos componentes orçamentários.     
 Com base no Acórdão 2622/2013, amparado de forma legal através do 

relatório do Tribunal de Contas TC 036.076/2011-2, é possível determinar os custos 

da administração local, instalações do canteiro de obras e mobilização e 

desmobilização. Neste é possível verificar também a permanência da jurisprudência 

da Corte de Contas sobre os Acórdãos 325/2007 e 2369/2011. 

 Sendo assim para as regiões abaixo listadas pela dificuldade geográfica e em 
conseqüência prejudicial à logística serão detalhados e especificados na 

mobilização e desmobilização o transporte para o local da obra de forma criteriosa e 

detalhada, levando em consideração as particularidade e complexidade da região. 

 

               Tabela dos Municípios com maior dificuldade geográfica e de logística  

Item Municípios do Pará  

1 -   Afuá 
2 -   Alenquer 
3 -   Anajás 
4 - Breu Branco 

 

5 -  Breves 
6 - Cachoeira do Arari 

 

7 - Conceição do Araguaia 
8 -   Faro 
9 -  Itaituba 

 

10 -   Jacundá 
11 - Limoeiro do Ajurú 

 

12 - Mocajuba 
 

13 - Monte Alegre 
 

14 -  Óbidos 
15 -  Oeiras do Pará 

 

16 -  Oriximiná 
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17 -   Ponta de Pedras 
18 - Portel 

 

19 -  Prainha 
20 - Salvaterra 

 

21 - Santa Maria das Barreiras 
 

22 -  São Felix do Xingú 
 

23 -  Soure 
 

24 -  Terra Santa 
 

                 

               Fonte: Cosanpa  

 

  
CONCLUSÃO 

 
 - Com desoneração 
 

Determinou-se que o BDI de 32,91% será aplicado para serviços e insumos 

nos municípios descritos acima, considerando valores de mão de obra com 

desoneração, sendo calculado com base no Acórdão 2622/2013 – Plenário na faixa 

de obras estabelecida: “Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 

esgoto e construções correlatas”, e obedecendo ao disposto no Art. 13 da Lei 
12.844, de 19/07/2013, que deu nova redação a alguns dispositivos da Lei 12.546, 

de 14/11/2011, inciso VII do Art. 7º desta última e Lei 13.161, de 01/12/2015.  

Utilizamos os preços de custo com tabela de desoneração publicada pelo 

SINAPI – Caixa, e CPU’s respeitando a regra, onde continua se enquadrando neste 

Acórdão e Lei.  
Será utilizado o BDI de 30,57% com desoneração aplicado para faixas de 

obras citada acima de acordo com o Acórdão 2622/2013 – Plenário, quando 

tratarmos de fornecimento de material e equipamentos especiais.   

 
- Sem desoneração 
 
Quando utilizado o BDI sem desoneração, a contribuição previdenciária sobre 

a receita bruta tem o percentual zerado e será incluído 20,00% de INSS na 
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composição de encargo social. O BDI passa a ser 26,36% para serviço e insumo, e 
24,14% para materias e equipamentos especiais 

  

 

Belém (PA), 21 de Outubro de 2016. 

 
 

________________________________________________ 
ADRIANA DE NAZARÉ MORAES MENDES DE MENDES  
                      (Engenheira Civil - USPA) 
 
 

De acordo: 

 

___________________________________ 
LORENA FORTUNA PINHEIRO DE LIMA 
                      (Gestora USPA) 
 
 
___________________________________ 
FERNANDO JOSÉ DA COSTA MARTINS 
  (Diretor de Expansão e Tecnologia - DET) 
 
 
__________________________________  
LUCIANO DIAS 
(Presidente COSANPA) 


