
SIGLA ITEM PORCENTAGEM

AC
Administração 

Central
3,10%

DF
Despesas 

Financeiras
0,94%

SG Garantia / Seguro 0,28%

R Riscos 1,00%

L Lucro 5,00%

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

PIS 0,65%

Desoneração/não 

desonerado
4,50%

T | Tributos - Somatório do COFINS, PIS e ISS

 (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1

x100

DF | Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e 

a data da receita correspondente.

(1 - T) R | Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.

L | Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.

Gestor de Obras |Planilha de Composição de BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI BDI é uma sigla que se refere às Bonificações (ou Benefícios) e Despesas Indiretas nas planilhas de custos e que identifica um 

percentual a ser aplicado sobre os custos diretos com o intuito de financiar os demais custos envolvidos na realização de 

serviços ou obras. 

Esse percentual visa estimar, o mais próximo possível da realidade, aqueles custos que não possuem 

relação direta com a execução do serviço, por exemplo, os custos de manutenção do escritório da 

empresa, assim como os tributos incidentes sobre o faturamento da empresa e o próprio lucro do 

negócio.

FÓRMULA DO BDI
AC | Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da 

sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.

desonerado

T Tributos (soma) 11,15%

TT Total do BDI 24,5%

 ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE BDI



SIGLA ITEM PORCENTAGEM

AC
Administração 

Central
1,50%

DF
Despesas 

Financeiras
0,95%

SG Garantia / Seguro 0,30%

R Riscos 0,65%

L Lucro 3,50%

COFINS 3,00%

ISS

PIS 0,65%

Desoneração/não 

desonerado
Desoneração 4,5

T Tributos (soma) 3,65%

T | Tributos - Somatório do COFINS, PIS e ISS

 (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1

x100

DF | Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso 

e a data da receita correspondente.

(1 - T) R | Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.

L | Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.

Gestor de Obras |Planilha de Composição de BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI BDI é uma sigla que se refere às Bonificações (ou Benefícios) e Despesas Indiretas nas planilhas de custos e que identifica um 

percentual a ser aplicado sobre os custos diretos com o intuito de financiar os demais custos envolvidos na realização de 

serviços ou obras. 

Esse percentual visa estimar, o mais próximo possível da realidade, aqueles custos que não possuem 

relação direta com a execução do serviço, por exemplo, os custos de manutenção do escritório da 

empresa, assim como os tributos incidentes sobre o faturamento da empresa e o próprio lucro do 

negócio.

FÓRMULA DO BDI
AC | Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel 

da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.

T Tributos (soma) 3,65%

TT Total do BDI 11,1%

© BDI diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos O Acórdão nº 2622/2013 - TCU, publicado no DOU de 04 de outubro de 2013, versa também sobre as faixas de valores dos itens componentes do cálculo do BDI diferenciado 
para fornecimento de materiais e equipamentos, conforme ilustra a tabela a seguir


