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Assinaturas semestrais e particulares
Capital R$ 210,00
Interior R$ 273,60
Estados R$ 547,20

Assinaturas semestrais Órgãos Públicos Estaduais
Capital R$ 90,00
Interior R$ 117,00
Estados R$ 234,00

Publicação centímetro/coluna por caderno
Diversos - R$ 221,00
Municípios - R$ 111,00

1.2 Considerando a necessidade de se ter um critério único de avaliação de preço e medição 
dos serviços prestados, a Unidade Medida de Transporte (UMT), a ser utilizada na Operação 
deverá ser a seguinte:

Volume Transportado (V) x Distância do Manancial ao Ponto de Abastecimento (D) x Quantidade 
de Viagens Realizadas (Q) x Índice Multiplicado (IM), ou seja, UMT=V x D x Q x IM, cujo produto 
final fica convencionado denominar-se MOMENTO DE TRANSPORTE:

1.3 Para se estipular o Índice Multiplicador (IM), deve-se aplicar a tabela a seguir:

TIPO DE RODOVIA ÍNDICE MULTIPLICADOR
Estrada 100% sem asfalto (chão). 0,65
Estrada mista (mais chão do que asfalto). 0,60
Estrada mista (mais asfalto do que chão). 0,58
Estrada com 100% de asfalto. 0,56
Trechos economicamente inviáveis
(situação extraordinária)

0,98

Estrada que exige uso de trator. 1,22

1.4 No caso de serem pessoas naturais os prestadores de serviços, sobre os preços fixados no 
item 1.3 acima incidirá o desconto de 20% para fins do recolhimento previsto no inciso III do art. 
22 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

1.5 A distância a ser considerada será apenas a percorrida entre o manancial à cisterna georre-
ferenciada, com o carro-pipa carregado.

1.6 Exemplo de cálculo do valor dos serviços.

1.6.1    Um carro-pipa de 10.000 litros (10m²) que abasteça uma localidade distante de 20 km de 
um manancial e que tenha feito 30 viagens no mês terá realizado um Momento de Transporte de:
M = 10m² x 20km x 30 viagens x IM
M= 6.000 x IM

1.6.2    Considerando que o tipo de rodovia existente seja de estrada 100% sem asfalto (chão), 
o que corresponde ao índice Multiplicador de 0,65 o valor devido pelos serviços prestados seria:

V = 6.000 x 0,65
V = R$ 3.900,00
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EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL - SUDEC
Processo SEI nº 014.12739.2021.0002180-10. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil 
- SUDEC, comunica que estará credenciando interessados para a prestação de serviços de 
coleta, transporte e distribuição de água potável através de carro pipa, nos municípios atingidos 
pela seca ou estiagem no Estado da Bahia, obedecida a legislação federal de situações de 
emergência, em especial a Lei Federal nº 10.638/2003, o Decreto Federal nº 7.257/2010, e 
a Portaria Interministerial nº 1/MI/D de 25/07/2012, conforme o Edital de Credenciamen-
to nº 01/2021. O Edital e seus anexos, bem como quaisquer informações necessárias para a 
contratação, poderão ser obtidos através do site www.defesacivil.ba.gov.br, ou presencialmente, 
segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17hrs00min no endereço: 3ª Avenida nº 310, Centro Ad-
ministrativo da Bahia -CAB, Plataforma IV, 1º andar - Salvador, Bahia. CEP: 41745-005, e-mail: 
mailto:defesa.civil@sudec.ba.gov.br - Telefone (71) 3115-3000. Salvador, 19.08.2021 - CEL BM 
Carlos Miguel de Almeida Filho - Superintendente
<#E.G.B#566927#2#616421/>
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