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EXCLUSÃO DO IRPJ E DA CSLL DA TAXA DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS 

INDIRETAS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO 

  A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da Gerência de 
Orientação, Normas e Procedimentos – Chefia das Ações de Orientação, no exercício de 
sua função de orientação aos gestores, notadamente no tocante à adequação dos 
componentes incluídos na Taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI, informa: 

A Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio do Encaminhamento nº 
0381/2011, de 21 de setembro de 2011, no que diz respeito à observância do Parecer 
nº 36/2011, que trata da composição do BDI, UNIFORMIZA O SEGUINTE 
ENTENDIMENTO:  

1º) Os editais de licitação publicados após 24/02/2011, data de divulgação do 
Ofício Circular Nº 03/2011, que dá conhecimento ao Parecer PGE nº 36/2011, devem, 
obrigatoriamente: 

1.1) Expurgar o IRPJ e a CSLL do cálculo da Taxa de BDI; 

1.2) Formalizar o termo aditivo (ou termo de rerratificação) visando transferir 
os valores referentes aos itens “administração local”, 
“mobilização/desmobilização” e “instalação de canteiro de 
obra/equipamento” para a planilha orçamentária.  

Em caso de termo aditivo de acréscimo/alterações de serviços, fazer o expurgo em 
decorrência da aplicação de novo percentual de BDI. 

2º) Para os editais de licitação com publicação anterior à data de 24/02/2011: 

2.1) Dispensa-se, excepcionalmente, o expurgo do IRPJ e da CSLL, por 
entender a PGE que as propostas já foram aceitas pela Administração, 
antes do conhecimento do Parecer nº 36/2011, tratando-se, portanto, de 
situações já consolidadas; 

2.2) Em caso de Termo Aditivo de acréscimo/alteração de serviços, deve ser 
providenciada a transferência dos valores referentes aos itens 
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“administração local”, “mobilização/desmobilização” e “instalação de 
canteiro de obra/equipamento” para a planilha orçamentária.  

 Reiteramos a orientação contida no Boletim Informativo nº 012/2011, referente à 
Composição da Taxa de Bonificação e Despesa Indireta – BDI, acrescentando as 
observações do Encaminhamento PGE nº 0381/2011, de 21 de setembro de 2011. 

  
Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição 

para maiores esclarecimentos através do telefone 3183-0921.           


