
Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FOROUILHAS
No do Contrato de Repasse 887798/2A19
Nome da Obra ]AVIMENTAÇAO COMUNIDADE LUTERANA

Msni sÍp. ip-.0-s. 9F. ts. TRÉS FORQUILHAS

Tipo de Obra T

Contribuição Previdenciária

Sonforme legislaÇáo tributáriâ municipal. deÍinir estimative de percentual da base de cálculo pare o ISS 67%

Sobre a base de úlculo, definir a resDectiva alíquota do lS§ (entre 2o/o e 5o/o).

Planilha de Detalhamento do BDI

'para simples mnfêrência do enquâdramento do BDI nos

limitês estâbêlecidos pelo AcóÍdão ICU 262212013

20,70

{t+u+s+l+o)(t+r}(t+[)Dnr _trt - _t

{r-l

obras do tipo acima

19,60 20,97 24,23

DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legÍslação tributária do município de TRÊS FORQUILHAS,

considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de lS§ a ser cobrado da

empÍesa @nstrutora, é aplicada a aliquota de 1,9980Á sobre o valor total da obra,

DECLARO que o percentual de encargos sociais uülizados no valor da mãode-obra do orçamento

são os encargos sociais praticados pelo SINAPI elou §ICRO.

DECLARO que o orÇamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de

CoNTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRiAe foi adotada a modalidade SEM DESONEF{AÇÃO porser a

mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FORQUILHAS.

Assinatura do Responsável Tomâdor

ROBSON BOBSIN BRÊHM

e Nome

Parcelas do BDI

(AC) -Administrâçáo Central 4,01

lS) + (G) -Seguro e GaÍantia 0,40
(R) -Risco 0,56

[DF] -Despesas Financeiras 1,11

[L).Lucro 7,30

)-Prs 0,65

0r - coFrNS 3,00

tr") - rss 2,00

[.) - Contrib. Previdenciária 0,00

BDlAdotado 20,70

Limites das parcelas do EDI

parâ obras do tipo acima

selecionado.-""'----i"*---"T---"'-"'
Mín INea.!Máx.

3,80 4,01 4,67

o,32 0,40 o,74

0,50 0,56 0,97

1,OZ 1,11 '1,21

6,64 7,30 8,69

0,05 0,65 0,65

3,00 3,00 3,00

2,00 2,AO 5,00

ufalar aaraanÍr ral qdafrd

ftoe,,fitful-w 9093764

N'ART ou RRT do orÇamento

ARO ROBERTA S, CECHIN /CAU 444963-6 0311212A20

lô Nôme e CREA/CA| do Resoonsável Técnicô Delo orcament Data


