





pessoas

14.14.9
.3 Operação e monitoração de trânsito Até 4 hr

Entre 5.001 e
10.000

pessoas
3.142,37 1.168,60

14.14.9
.4 Operação e monitoração de trânsito Até 4 hr

Entre 10.001
e 20.000
pessoas

6.642,96 2.061,58

14.14.9
.5 Operação e monitoração de trânsito Até 4 hr

Entre 20.001
e 30.000
pessoas

9.964,45 3.210,25

14.14.9
.6 Operação e monitoração de trânsito Até 4 hr

Entre 30.001
e 40.000
pessoas

13.285,93 4.040,62

14.14.9
.7 Operação e monitoração de trânsito Até 4 hr

Entre 40.001
e 50.000
pessoas

16.607,41 4.871,00

14.14.9
.8 Operação e monitoração de trânsito Até 4 hr

Acima de
50.001

pessoas
24.911,10 6.946,92

No item “Materiais de sinalização” (14.14.3) deverá ser concedida ao promotor do evento
apenas as seguintes possibilidade e optar modalidades:

1- pagar o preço público pelo uso dos materiais fornecidos pela TRANSALVADOR
2- mediante orientação técnica da TRANSALVADOR, providenciar a sinalização
estabelecida para a realização do evento.

Os preços para a operação e monitoramento de trânsito para eventos estão especificados
para eventos de 4 horas de duração. Em caso de eventos com tempo superior a este será calculado
proporcionalmente o acréscimo, por hora, conforme coluna de VALOR ADICIONAL.

14.14.1 Com apoio Operacional de TRÂNSITO e TRANSPORTE





       









                 





              




























PREFEITURA MUN. DE SALVADOR ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PAG: 01

ÓRGÃO /  
UNIDADE 

PROJETO / 
ATIVIDADE 

ELEMENTO 
DE DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO 

Valores em R$ 1,00

301110-FMS 10.301.0027.2087 3.3.90.93 0.2.14  800.000

10.302.0028.2091 3.3.90.93 0.2.14  800.000

10.302.0028.2096 3.3.90.39 0.1.02  7.568.190

10.301.0027.2087 3.3.90.39 0.2.14  800.000

10.302.0028.2091 3.3.90.39 0.2.14  800.000

10.302.0028.2096 3.3.90.92 0.1.02  7.568.190

SUB-TOTAL  9.168.190  9.168.190

TOTAL GERAL  9.168.190  9.168.190





     
    
      
   


            
       
 










     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  









 











              



























  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







            

 







        



























        


            
 




  




























     
    
       



             


          




           

          


  

  

  

  

  

  




