
 
CAMPUS DE SALVADOR 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – DAP 
DIRETORIA ADJUNTA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS (DACOF) 

 

Salvador, 21 de janeiro de 2021 

 

 

Prezados (a) Senhores (a), 

 

Segundo o § 2º do Art. 1º do Decreto 10.579 de 18 de dezembro de 2020, determina que: 
Art. 1º  Excepcionalmente no ano de 2020, poderão ser empenhadas as despesas de que trata o art. 

27 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes 

de vigência plurianual a serem executadas até 31 de dezembro de 2021, desde que devidamente justificado 

pela unidade gestora responsável. 

§ 1º  Na hipótese prevista no caput, as parcelas das despesas empenhadas em 2020 relativas a 

contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual a serem executadas em 2021 terão seus 

saldos não liquidados cancelados pela unidade gestora responsável até 31 de dezembro de 2021. 

§ 2º  Os Ministérios e os demais órgãos e entidades que eventualmente utilizarem a excepcionalidade 

estabelecida no caput darão publicidade aos instrumentos em seus portais na internet, no formato de dados 

abertos, com identificação, no mínimo: 

I -  do objeto; 

II -  do beneficiário; 

III - do valor total do ajuste; 

IV - do valor da parcela a ser executada em 2021; 

V - da respectiva nota de empenho; e 

VI - caso haja, das condições suspensivas eventualmente pendentes de cumprimento no ato da 

celebração do instrumento. 

pendentes de cumprimento no ato da celebração do instrumento. 

 

Assim, em obediência ao que determina o decreto supracitado, o Campus de Salvador apresenta a seguir a 

excepcionalidade prevista no art. 1º do Decreto nº 10.579/2020 utilizada por esta unidade, UG 158411. 

 

Objeto: Serviços continuados de Limpeza, Conservação, 

Higienização e Copeiragem nas áreas internas do IFBA 

Campus de Salvador 

Beneficiário: Sulclean Serviços LTDA (CNPJ: 06.205.427/0001-02)  

Valor total do ajuste:  

Valor da parcela a ser executada em 2021 R$ 584.688,91 

Nota de empenho: 

 

 2020NE800380 

Condições suspensivas eventualmente 

pendentes de cumprimento no ato da 

celebração do instrumento. 

Não se aplica 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria Geral 

Diretoria de Administração e Planejamento - DAP 

Diretoria Adjunta de Contabilidade, Orçamento e Finanças - DACOF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D93872.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D93872.htm#art27

