
Grupo A Despesas indiretas
A.1 Administração central 3,00%

A.2 Garantia e Seguro 0,80%

A.3 Risco 0,97%

A.4
Total do grupo A 4,77%

Grupo B Bonificação
B.1 Lucro 7,00%

Total do grupo B 7,00%

Grupo C Impostos
C.1 PIS 0,65%

C.2 COFINS 3,00%

C.3 ISSQN (Guaporé-RS) * 2,00%

C.4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) 4,50%

Total do grupo C 10,15%

Grupo D Despesas Financeiras (F)
Despesas Financeiras (F) 0,94%

Total do grupo D 0,94%

26,00%
                               (1- I)

_____________________________________________________

Eng. Civil  César Emílio Della Valentina CREA/RS69348D

BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R)  - 1  

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS(BDI)

O preenchimento da planilha  e a elaboração dos cálculos é de total responsabilidade do licitante. 
Deverá ser apresentada a planilha analítica  do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos 
itens que compõem cada um dos grupo. (especificar cada um dos itens de cada um dos grupos)
ISS - Município de Guaporé  2% 
Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário as empresas sujeitas ao regime de 
tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS ;
1 - a planilha deverá estar acompanhada do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON.
2 - devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os 
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI corresponde a média dos percentuais 
efetivamente recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das 
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 
INCLUÍDO

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário as empresas optantes pelo Simples 
Nacional:
1 - a planilha deverá estar acompanhada da Declaração Anual do Simples Nacional – 2013 
2 - devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas a que a 
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006. 


