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Gerência de Orientação Normas e Procedimentos

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Considerando  o  posicionamento  firmado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  -  TCU  e  pela 
Procuradoria  Geral  do  Estado  -  PGE quanto  à  composição  da  Taxa  de  Bonificações  e  Despesas 
Indiretas (BDI) constante das licitações públicas que envolvam obras e serviços de engenharia, 
esta Secretaria da Controladoria Geral do Estado tem a orientar:

BDI é uma taxa aplicada ao custo direto de uma obra ou serviço, o qual se compõe de despesas 
indiretas e do lucro a ser obtido com o empreendimento, resultando no seu valor total ou preço de venda 
final a ser adquirido pelo contratante. 

Qualquer inclusão equivocada de despesas indiretas no BDI,ocasiona um aumento indevido do valor 
contratual,  o  que  leva  à  Administração  Pública  ao  pagamento  em  duplicidade  e/ou  taxas  de  BDI 
excessivas. Desse modo, e procurando estabelecer a maior transparência possível, o TCU determinou o 
seguinte: 

1. O IRPJ e a CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passível de inclusão na Taxa de  
Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza 
direta  e  personalística  desses  tributos,  que  oneram  pessoalmente  o  contratado.  (Súmula  no 

254/2010)
2. Os  itens  Administração  Local,  Instalação  de  Canteiro  e  Acampamento  e  Mobilização  e 

Desmobilização, devem constar na planilha orçamentária e não no BDI.(Acórdão nº 440/2008).
Segundo  a  súmula  253/2010  do  TCU,  nas  licitações  relacionadas  a  obras  e  serviços  de 

engenharia em que  constem os  itens  de  fornecimento  de  materiais  e  equipamentos de  natureza 
especificas,  que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias,  e diversas,  e que 
representem percentual  significativo  do preço global  da obra,  devem apresentar  um BDI  reduzido em 
relação ao BDI dos demais itens.

Respaldando-se nessas decisões, a PGE-PE emitiu pronunciamento, através do Parecer PGE/PE nº 
0036/2011, recomendando  aos  órgãos  e  entidades  públicas  estaduais  a  observarem  os  seguintes 
procedimentos:

a. A inserção nos editais de licitações da exigência de composição detalhada do BDI, e, ainda, de 
cláusula prevendo a desclassificação do licitante que apresentar a composição do BDI com itens 
distintos daqueles considerados no orçamento elaborado pelo contratante; 

b. Com relação aos contratos ainda não vistados pela PGE, cujo procedimento licitatório já tenha 
sido concluído e antes do envio dos respectivos processos à Procuradoria, proceder o expurgo 
dos valores contabilizados a título de IRPJ e CSLL, bem como, no caso dos itens “administração 
local”,  “mobilização/desmobilização”  e  “instalação  de  canteiro  de  obra/equipamento”,  a 
formalização de Termo de Rerratificação, visando à adequação da planilha contratual;

c. Para os termos aditivos, repete-se a recomendação do item anterior, ficando a concessão do 
aditivo condicionada à realização das modificações propostas.  

Colocamo-nos  à  disposição  para  eventuais  esclarecimentos  por  meio  da  Chefia  das  Ações  de 
Orientação, nos telefones 3183-6842 e 3183-6814.

Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos – GONP - Chefia de Orientação – COR - 3183-6814/3183-6842/31836908

CHEFIA DAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO
BOLETIM Nº 012/2011 ASSUNTO:  Composição  da  Taxa  de 

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
LEGISLAÇÃO: Parecer PGE/PE nº 0036/2011.

DATA: 21/03/2011


