
Obieto: rintura da Unidade Básica de Sáúdê - UB§, Brígada Militar, Assi§lência Sociat, CRÁS, e EMÀTER-

Tomador: zreígitura Municipal de Jacui2inho RS

Município: Jacuizinho - RS

BDI - Planilha de Cálculo

Declaramos que será adotado BDI onerado para a elaboração do orÇâmento relativo a obra, por ê tratar da opÇáo mais vantajosa para a administraÇão pública.

Jacuizinho / RS, 24 de novembro de 2Q21

Diniz José Femandes
Prefeito Municipal de Jacuizinho/RS

Em atênçao ao estabdecido peio Acordao 262212013 - TçtJ - Flenario Íêlornamos a onentaçao ê Indicamos a utilização dos seguintes parerflêtros para
texas de BDI:

Tipo dê obra: Construção de edifíêio§

vuf6 ÍIue §e errquaqraÍIr [o upa scoÍnlqo:

Pam o tipo dê obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construçáo e reÍorma de:
ediÍÍcios, unidades habitacionais, esmlas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e

Alternativa mais vantajosa para a

Administração Pública:
Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

oeposrros, eomGros paE uso agroPeeano, esEçoes paE rrens e meroPorlanos, eslaqros
esportivos e quadÍas cobertas, instalaçôes para embarque e desembarquê de passageiros (êm

aercportos, Íodoviárias, portos, etc-), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios
industriais (Íábricas, oÍcinas, galpóes industriais, etc.), conforme classiÍcaÇáo 4120-4 do CNAE

24,2Oo/"
OBSERVAÇOES

ParâmetÍo Yo VeriÍicação
Administracão Central

Mín: 3,00o/o Máx: 5,507o
1,50% OK

Os pêrcêntuais de lmpostos e sêrêm adotados dêvêm ser indicados pelo Tomador, conÍorme
,gislaçáo uigente.

Sequros e Garantias
MÍn: 0,80o/o Máx: 1,00o/o

1,00% OK

Riscos

Mín: 0,97o/o Máx: 1,27o/o
o,970/í OK As tabelas que apresentam os limitês foram construídas sem considêrar a desoneração sobre

a íolha de pagamento prêvasta na Lei n" 12.84412013. Caso o CNAE da empresa indique que a

Desoesas Financêiras

Mín: 0,59% Mãrx: 1,39o/o
0,59% OK

mnmoutçao prevtoenclana soDre a
aliquota de 2% no item impostos.

Lucro
Mín: 6.160/o Máx: 8,96%

T,ôOor'o OK BDI =
(1 + "rtc + s + R + Gx1 + Drxl + I)

-l(1- 0
Õndc.
AC: tas & ffiÉa*aç&ffid:
S:taEdêqlj3s:
R: Ea de Íi$os;
G: Bà de gtrffiSa§;
DF: taã de desp66 fi@êirà§:
Lr tua&hE@rre|ll@ão:
l: t xq d€ iMkia ê impostqs (PlS. C<)FlNs, lss)

lmpostos: PIS 0,65% OK

lmpostos: COFINS 3,00% OK

lmpostos: ISS (mun.) 3,65% OK

Regime de dêsonêração (4,5%) 0,00% OK

Engenheiro Civil - CREA/RS 227003


