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Concorrência 014/2018  

Comissão Permanente de Licitação 

Att. Sr.  Presidente 

    

 
O índice BDI na  Construção Civil – do Inglês Budget Difference Income ou Benefícios e 
Despesas Indiretas em Português  – é um elemento orçamentário que ajuda o profissional 
responsável pelos orçamentos da Construção Civil a compor o preço de venda adequado levando 
em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc). 

E, vale ressaltar que esse índice não é absoluto, cada empresa, obra ou serviço deve ter um BDI 
próprio, pois as condições de cálculo e o preço de venda são específicos para cada caso. Nos 
orçamentos, dois componentes determinam o preço final de um serviço: os custos diretos e o BDI 
(Benefícios e Despesas Indiretas): 

Cada obra, assim como cada Empresa, deve ter seu próprio BDI, que é influenciado por fatores 
como características administrativas da empresa responsável pela construção, localização do 
empreendimento, época de execução do projeto, tamanho do serviço, entre muitos outros.  

Custos diretos são aqueles que ocorrem especificamente por causa da execução do serviço objeto 
do orçamento em análise. Portanto, todos os insumos incluídos em uma composição de custo 
unitário de serviço são considerados custos diretos; 

Custos indiretos são os que não são incorporados ao produto final, mas contribuem para a 
formação do custo total: 

– Administração Central da Empresa 

– Custo financeiro do contrato 

– Seguros 

– Garantia 

– Tributos sobre a Receita 

O BDI ajuda as empresas a garantir um bom custo global e a cobrir as despesas da administração 
central, custos financeiros, impostos, garantias, seguros, tributos e a margem de incerteza.  

Numa outra definição, o BDI é o rateio do Lucro mais os Custos Indiretos aplicado aos Custos 
Diretos e também pode ser admitido pela sigla LCI – Lucro e Custo Indireto. 

Sendo assim é correto afirmar que o percentual indicado no edital como “BDI A SER ADOTADO”, 
indica meramente o percentual máximo do BDI que essa Administração poderá aceitar, dentro dos 
limites das faixas do ACÓRDÃO No 2622/2013 – T C U – Plenário. 

 
Atenciosamente, 
 
 

  

  

http://buildin.com.br/construcao-civil/


  

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – Compel  

Concorrência 014/2018  
 
 
Nesta data, 19/02/2019, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse  dos  
questionamentos por parte de uma pretensa licitante, encaminhou / enviou  à  equipe técnica do 
Municipio, para conhecimento, análise e suporte técnico  à  Compel, para as respostas - assim 
descritas: 

 
 
 
 

Resposta: 
 
O Edital da concorrência 014/2018 trata no item 7.2, alínea "d.3" da forma como deverá ser elaborado e 
apresentado a Composição do BDI, como segue: 
 

7.2 Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços:  
(...) 
d.3 Composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), elaborada de 
acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas 
da União, considerando o tipo de obra como construção de edificações, com 
arredondamento de 02 (duas) casas decimais. Observando o BDI de acordo com os 
valores mínimos e máximos estabelecidos no referido Acórdão. A composição deverá 
seguir também determinação da Lei Federal nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. 

  
Na página 46 do Edital, consta o modelo que deverá ser utilizado para a apresentação da Composição do BDI 
nas propostas de preços. Não consta na orientação nem no modelo qualquer limitação do valor final a ser 
obtido pelos interessados. 
 
O que consta na página 29 do Edital e que informa o valor de 30% para o BDI é a composição que foi utilizada 
para a elaboração do orçamento base que compõe o Projeto Básico.  
Logo, não há qualquer limitação do valor final do BDI exceto aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/13 citado 
no item 7.2, alínea "d.3" do Edital. 
 
 
Atenciosamente,  

 
 
 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 
Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente exercício  


