
1- METODOLOGIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS. NOVO CONCEITO PARA O BDI 

1.1- INTRODUÇÃO 

Para a elaboração de orçamentos consistentes de serviços de engenharia, entende-se que 
algumas premissas devam prevalecer. Assim, a proposta de metodologia de elaboração de 
orçamentos de serviços de engenharia, considera os seguintes elementos: 

 
a) Seqüência Executiva da Prestação de Serviços de Engenharia 

 
Deve-se obedecer à seqüência executiva para a prestação de serviços de engenharia 

prevista no artigo 7 da Lei 8.666/93, ou seja: 
 

- Elaboração do projeto básico; 
- Elaboração do projeto executivo e 
- Execução das obras e serviços. 
 

Considera-se absolutamente correta esta seqüência executiva dos serviços de engenharia, 
portanto, é inadmissível adotar o texto proposto no parágrafo 1 do mesmo artigo, principalmente 
em contratações por preço global, isto é, executar o projeto executivo concomitantemente com a 
execução dos serviços. 

 
Desta forma, estamos levando em conta somente o estipulado no caput do artigo 7, sendo 

exigida a apresentação no edital de licitações do projeto executivo da construção. 
 

b) Forma de Contratação de Serviços de Engenharia 
 

Tendo em vista as restrições que os órgãos auditores de serviços de engenharia tem feito 
ao emprego da contratação por preço global, exigindo a alteração do escopo do contrato sempre 
que houver mudança física na execução dos serviços, as próprias condições estipuladas nos 
editais de licitações públicas, geralmente inadequadas, bem como, as características das obras no 
País, quase sempre iniciadas com projetos incompletos ou em virtude das alterações praticadas 
no escopo dos serviços durante a vigência do contrato, observa-se que a maneira mais justa para 
as partes, de contratação de obras públicas é por preço unitário.  

 
c) Especificações Técnicas Rígidas 

As especificações técnicas devem considerar todos os serviços existentes no projeto, ser 
claras e objetivas e incluir a forma de medição e pagamento de cada serviço para garantir ao 
construtor totais condições de elaborar sua proposta de preços de maneira eficaz. 

 
d) Método de Orçamentação a ser Adotado 

 
A metodologia de elaboração do custo da obra a ser utilizado deve continuar sendo o 

“Método Orçamentário dos Custos Unitários”, em função das composições dos custos unitários 
de todos os serviços constantes do projeto executivo, apesar da reconhecida imprecisão deste 
procedimento. 



 
    e) Formação do Preço de Venda de Serviços 

Face às restrições impostas pelos órgãos públicos e entidades de auditorias de obras 
públicas a atual sistemática de orçamentação adotada, principalmente pela falha na interpretação 
dos conceitos de custo indireto e de BDI, optou-se pela seguinte formação do preço de venda de 
serviços de engenharia: 

 
 

NOVA FORMACÃO DO PRECO DE VENDA  
 
CUSTOS DIRETOS 
CUSTOS INCIDENTES SOBRE OS CUSTOS DIRETOS 

   +      CUSTOS  INCIDENTES  SOBRE  O  PREÇO  DE  VENDA 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       PREÇO DE VENDA 
 

 
Neste caso serão definidos como “custos diretos” todos os serviços constantes do projeto 

executivo a ser executado, e conseqüentemente apresentados na planilha de quantidades do 
Edital de Licitação, além das atividades de mobilização e desmobilização, da administração local 
e de qualquer outro custo apresentado na planilha de orçamento da obra. 

 
Alertamos que a mobilização e desmobilização devem ser consideradas como custo 

direto, uma vez que a Lei 8.666/93, das Licitações, em seu artigo 40 ”o edital indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte:”, o inciso XIII, assim determina, “limites para pagamento de 
instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente 
previstas em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas”. 

 
Necessariamente estarão incluídos nesta definição todos serviços passíveis de se admitir 

uma unidade de medição e pagamento. 
 
“Custos incidentes sobre os custos diretos” , corresponde aos custos referentes às 

Despesas Financeiras, sempre expresso em valores percentuais. 
 
“Custos incidentes sobre o preço de venda” , correspondem aos custos referentes à 

Administração Central, aos Impostos sobre a Nota Fiscal e, ainda, a margem de lucro prevista da 
construtora, expressos em valores percentuais. 
  

Ressaltamos que estes itens são exclusivamente adotados, em qualquer orçamento, em 
percentuais, portanto, devem ser tratados de forma diferenciada dos custos diretos que podem ter 
unidades de medição facilmente mensuráveis. 

 
1.2- DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada consiste em considerar os itens de custo da obra em custos 
diretos, incluindo a mobilização e desmobilização da obra, a implantação do canteiro de obras e 
a administração local e, também, criar um item para os custos incidentes sobre o preço de venda 
que será incluído na Planilha de Quantidades da obra e receberá o nome de LACI – Lucro, 



Administração Central, Impostos sobre o Preço de Venda e, ainda, o custo incidente sobre o 
custo direto denominado Despesas Financeiras, cujas unidades de medição serão expressas em 
percentuais. 

 
Todos os itens criados deverão ser apresentados no orçamento, na Planilha de 

Quantidades, bem como em planilhas próprias e adiante mostradas. 
 
1.3- DEFINIÇÕES  ADOTADAS 

 

1.3.1- CUSTO DIRETO 
 

Nesta metodologia definiu-se custo direto como sendo todos os serviços constantes da 
planilha de quantidades e preços unitários, se fornecida pelo cliente ou mesmo quando formulada 
pelo orçamentista. 

 
E ainda, adotaram-se os termos: custos incidentes sobre o custo direto e custos incidentes 

sobre o preço de venda, conforme descrito anteriormente. 

1.3.2-  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 
 
Será considerada como custo direto, portanto fará parte integrante da planilha de 

quantidades da obra. 
 
Constará de custos de mobilização e desmobilização, isto é deslocamento desde a origem 

até o destino (obra) e posterior retorno à origem ou retirada do local da obra, dos seguintes itens: 
 

- do pessoal a ser transferido  
- dos equipamentos e utensílios de propriedade da empresa que serão utilizados na obra.  

 
Será adotada uma planilha, semelhante à Planilha de Quantidades da obra, onde constarão 

todos os itens de custo que lhe são pertinentes. Esta planilha deverá ser apresentada anexada à 
proposta de preços e seu preço global deverá ser lançado na Planilha de Quantidades da obra. 

               
O preço do item será definido em valor global, enquanto que o critério de medição será 

definido em percentuais, sugerindo-se o seguinte: 
 

- 60% para a mobilização (no início do contrato e após a chegada da mão de obra e dos 
equipamentos ou início efetivo dos serviços) e 

- 40% para a desmobilização (ao final do contrato, com a retirada de todos equipamentos e 
a infra-estrutura construída).  
     
Montamos o modelo de planilha que poderá ser adotado. 
 

1.3.4- ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
Será considerada como custo direto, portanto fará parte integrante da planilha de 

quantidades da obra. 
 
Define-se Administração Local (AL) como sendo os custos relativos à implantação do 

canteiro de obras e da administração do Canteiro de Obras. 



 
Construção do canteiro de obras provisório, que consistirá de: 

 
- aluguel de terreno para implantação do canteiro; 
- construções provisórias para escritório, alojamento, refeitório e etc, no material 

apropriado e selecionado pelo construtor (madeirit, tijolo, casa pré-fabricada ou 
container); 

- implantação das unidades industriais (britador, central de concreto, canteiro de pré-
moldados de concreto e etc) e 

- instalações provisórias de água, esgoto e etc. 
 
Será adotada a planilha, semelhante à Planilha de Quantidades da obra, onde constarão 

todos os itens de custo que lhe são pertinentes. Esta planilha deverá ser apresentada anexada à 
proposta de preços e seu preço global deverá ser lançado na Planilha de Quantidades da obra, da 
seguinte maneira: 

 
A quantidade será sempre 100, enquanto o preço unitário será considerado o valor global 

calculado dividido por 100. Assim, o preço global do serviço corresponderá ao valor desejado. 
 
O critério de medição será a quantidade que expressar o percentual mensal dos serviços 

executados no período. 
   
      Fórmula de Cálculo da Medição Mensal da Administração Local 
    
 

Valor da Medição do Mês (sem AL) 
% AL (mensal) = ___________________________________  x  100 

Valor Contratual 
 

1.3.5- LACI – LUCRO, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL,  IMPOSTOS SOBRE A NOTA 
FISCAL. 

 
1.3.5.1- Definição 

 
Define-se LACI como sendo o percentual a ser acrescido aos custos unitários diretos dos 

serviços constantes da planilha de quantidades ou ao próprio orçamento da obra. Referem-se aos 
itens de custo incidentes sobre o preço de venda e, ainda, por facilidade, acrescenta-se a fórmula 
o custo incidente sobre o custo direto, que são os seguintes: 

 
Custos Incidentes sobre o Preço de Venda: 
 
 - Lucro (L); 
 - Administração Central (AC); 
 - Impostos sobre a Nota Fiscal (I) e; 
 
Custo Incidente sobre o Custo Direto: 
 
 - Despesas Financeiras (DF). 
 



1.3.5.2- Fórmula de Cálculo 
 
Uma vez que os itens de Lucro, Administração Central e Impostos Sobre a Nota Fiscal 

serão considerados sobre o preço de venda da obra, e expressos em percentuais, é obrigatório o 
emprego da seguinte fórmula: 

 
 

(  1  +  DF  ) 
LACI (%)  = (   ________________________  -1 )  x   100 

1  -  (  AC  +  I   +   L  ) 
isto é, 

 
o item aplicável sobre o custo direto (DF) deve estar no numerador, enquanto aqueles 
considerados sobre o preço de venda (AC, I e L) estarão no denominador da fração. 

 
Pode-se considerar a Administração Central e o Lucro no numerador da fração, desde que 

os mesmos tenham sido calculados sobre o custo. Não é comum esta prática, porém, neste caso 
os valores geralmente são mais elevados. 

 
a) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 
Corresponderá ao rateio dos custos da sede da construtora pelo faturamento da empresa, 

parcela essa, que deverá ser absorvida pelos contratos em andamento da empresa. Cada empresa 
deve estipular o seu percentual. 

 
Constitui-se dos custos referentes à diretoria, departamentos (pessoal, contábil, licitações, 

orçamento, compras, jurídico, financeiro e etc), aluguel de imóveis, veículos, água, esgoto e 
telefone, entre muitos outros. 

 
A Administração Central (AC) será adotada sobre o preço de venda, da seguinte forma: 

 
AC  =  custo mensal ou anual da sede  ÷  faturamento mensal ou anual 

 
b) IMPOSTOS SOBRE A NOTA FISCAL 

 
  Corresponde a apropriação dos tributos que são exigidos seus pagamentos sobre a 

emissão da nota fiscal de prestação de serviços. 
 
Neste estudo, os impostos que consideraremos incidentes sobre a Nota Fiscal, ou ainda, 

sobre o preço de venda das pessoas jurídicas são: 
 
I) ISS - Imposto Sobre Serviço 

 
O ISS é um imposto municipal devido no local de prestação dos serviços. A alíquota 

varia em geral entre 1 e 5%. 
      

II) COFINS 
 



É um imposto federal, de acordo com a Lei 9.718 e é devido sobre a Receita Operacional 
(faturamento + demais Receitas Operacionais (financeiras e etc)). A alíquota neste momento é de 
3% sobre o valor da nota fiscal. 

 
III) PIS 

 
É um imposto federal devido sobre a Receita Operacional (faturamento + demais 

Receitas Operacionais (financeiras e etc)). A alíquota neste momento é de 0,65% sobre o valor 
da nota fiscal. 
 
IV) CPMF 

 
É um imposto federal devido na emissão de cheques bancários. Pode-se supor que sua 

aplicação seja sobre o custo, entretanto, o lucro deve sempre se converter em despesas de 
treinamento, evolução tecnológica, reforma da infra-estrutura física da empresa e etc, optou-se 
por considerar sobre o valor da nota fiscal. A alíquota neste momento é de 0,38%, e é válida até 
16/06/2007. 
 
V) IRPJ – IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA 

 
O Imposto de Renda e a Contribuição Social podem ser aplicados sobre a nota fiscal das 

obras (lucro presumido) ou sobre o balanço mensal da empresa (lucro real) de acordo com o 
regime tributário escolhido pela construtora. 

 
As pessoas jurídicas com fins lucrativos estão sujeitas ao pagamento do Imposto de 

Renda por um dos seguintes regimes: 
 

Lucro Real 
Lucro Presumido 
Lucro Arbitrado 
Simples 
 
. Simples e Lucro Arbitrado 

 
Neste momento, não existe prerrogativa para que empresas de engenharia se enquadrem 

nestas formas de tributação por determinação da Receita Federal.  
 

 . Lucro Presumido 
 

Os percentuais fixados no artigo 15 da Lei 9249/95, para quem optar pelo Lucro 
Presumido em serviços de engenharia  e de  8% (Empreitada global). 

 
Por exemplo, empresas de engenharia de construção que optem por esta modalidade de 

tributação pagarão 1,2% de IRPJ sobre o valor da nota fiscal, da seguinte maneira: considerando-
se o Lucro como sendo 8% e sendo a alíquota do IR de 15%, temos que o  IR e  8%   x   15%  =  
1,2%   

 
Para empresas de engenharia consultiva o IRPJ é igual a 4,8%, quando tributado sobre o 

lucro presumido (letra D = 32%).  
 



 . Lucro Real 
 
Como o próprio título define a tributação incidirá para lucro efetivo da empresa (ajustado 

pelas adições e exclusões permitidas e leis). 
Alíquota 
 
   . 15% , para lucro da empresa até R$ 20.000,00 por mês; 
   . 25% , para lucro excedente à R$ 20.000,00 por mês. 
 
O pagamento do Imposto de Renda é trimestral. 
 

VI) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 
 
A base de cálculo da Contribuição Social sobre o lucro das pessoas jurídicas com fins 

lucrativos é: 
 

- Tributados pelo Lucro Presumido ou Arbitrado é de 12% sobre a Receita Bruta e de 
100% sobre as demais receitas Operacionais . 

- Tributados pelo Lucro Real é de 9% sobre o lucro, de acordo com a MP 1858-10 de 
26/10/99, a CSLL não pode mais ser deduzida do COFINS. 

 
O pagamento da Contribuição Social é trimestral igual ao Imposto de Renda. 

 
OBS: Quando o contrato de prestação de serviços for com o governo federal os impostos 

inerentes a este serão retidos na fonte. 
 

c) DESPESAS FINANCEIRAS 
 
Despesas financeiras são aquelas decorrentes do emprego de capital próprio da empresa 

construtora para garantir a prestação de serviços. 
 
Cabe ao construtor, principalmente em razão das condições de pagamento preconizadas 

no edital de licitações, bem como seu programa de desembolso, verificar a necessidade de incluir 
encargos referentes às despesas financeiras.  

 
Se a obra for superavitária não haverá necessidade de sua inclusão, ao contrário, poder-

se-á oferecer desconto. Entretanto, na maioria das obras públicas, haverá necessidade de se 
apropriar o custo financeiro, assim, sugere-se a adoção da seguinte fórmula para determinação da 
taxa de juros a ser adotada: 

 
DF   =   [ (  1  +  t ÷100  ) n   ÷  30  -  1  ]   x  100 

 
onde: 
 
t  é a taxa de correção monetária, em porcentagem ao mês,  
n  é o número de dias decorrido entre o centro de gravidade dos desembolsos  e a efetivação do 
recebimento contratual  
 
d) LUCRO 

 



Lucro é a parcela referente à remuneração que cabe à empresa construtora pela prestação 
do serviço, remuneração de seu capital e pelo risco implícito na execução. 

 
É admitido um percentual a ser aplicado sobre o valor do orçamento a título do lucro 

líquido (uma vez que se apropriou o pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
nos Impostos sobre o Faturamento).  

 
Cabe a direção da construtora determinar este valor em cada licitação. É comum a adoção 

de percentuais na faixa entre 5 e 10% do valor global  da obra. Quando aplicado sobre o custo 
tende a ter valores maiores. 

 
O método inclui os modelos das planilhas adotadas em orçamentos de obras, 

eventualmente, com a inclusão de alguns outros itens de custo.  
 
- Planilha de Quantidades 
- Planilha de Mobilização e desmobilização da Obra 
- Planilha de Administração Local 
         . Pessoal e Encargos Sociais;  Despesas Gerais;  Aluguel de Equipamentos;  

Imóveis, Móveis e Utensílios e Operadores de Equipamentos 
- Planilha de Cálculo do LACI 


