
PERGUNTAS E RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS – REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÃO – RDC 

 

REF. RDC Nº 10/2018  

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de 

elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e 

execução da obra de reconstrução do CMEI PLATAFORMA da Secretaria Municipal da Educação 

– SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme 

especificado no anteprojeto e seus anexos. 

 

 PERGUNTA – RDC PRESENCIAL Nº 010/2018 

A respeito da composição de BDI disponibilizada pelo órgão no site de Compras, o mesmo 

consta o INSS (Desoneração) igual a 4,5 %. Entretanto, a planilha orçamentária do edital consta 

"REFERÊNCIA: SINAPI DEZEMBRO/17 SEM DESONERAÇÃO". Qual devo atender na minha 

composição para a proposta de preço? Com ou sem desoneração? 

 REPOSTA  

 

Após ouvido o setor técnico competente, DIRE/SMED, este se pronunciou informando  o que 

segue: 

 

Deverá atender à referência que consta na planilha orçamentária do edital, ou seja, "SINAPI 

DEZEMBRO/17 - NÃO DESONERADA". Ademais, esclarecemos que, tendo como BDI adotado o 

percentual de 25,00% do custo da obra (atendendo ao disposto no Acordão 2622/2013 TCU – 

Plenário, o qual apresenta os limites que a composição do BDI deve obedecer), o modelo de 

cálculo do BDI disponibilizado no RDC 010/2018 foi apresentado como desonerado. Entretanto 

a equipe técnica verificou o equívoco da desoneração e disponibiliza o novo modelo, conforme 

anexo. Ressalta-se que o BDI continua limitado a 25,00%. 

 

MODELO - CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I) 

            Nome do Contratante:           

Obra/Serviço:           

Nome do Proponente:           

Licitação nº           

      
Itens 

Limites¹ 
Adotado³ 

1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central  3,00% 4,00% 5,50% 5,50% 

Seguro e Garantia  0,80% 0,80% 1,00% 1,00% 

Risco  0,97% 1,27% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras  0,59% 1,23% 1,39% 1,39% 

Lucro  6,16% 7,40% 8,96% 6,79% 

           

Impostos          

ISS²  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 



Cofins  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

PIS  0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

           

           

BDI  19,85% 23,54% 27,54% 25,00% 

      Fórmula adotada: 

      

 

 

 

 ¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de 

 BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU. 

  
      ² Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipa- 

 mentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura. 

 
      ³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são 

 acatados sem necessidade de justificativas. 

   

          
    Local/Data 

     

          
    RT: 

     CREA/CAU: 
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Presidente da COPEL 


