
'ICrcrMI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM E A
EMPRESA FRAGA E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
S/C, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA. NECESSÁRIAS À
ORGANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DESSE INSTITUTO VISANDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

Pelo presente instrumento, o ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob n° 34.327.635/0001-10, com sede na Rua Francisco Drumond, S/N°. Centro
Administrativo, Camaçari/BA, neste ato representado pelo Diretor Superintendente Interino o
Senhor Nelson Henrique de Carvalho, brasileiro, casado, portador do RG n° 899958 SSP/BA
IcZf^r^í S°b ° n° 431-928-665-00- avante designado s.mplesmente
CONTRATANTE celebra o presente Contrato com a empresa FRAGA F morai*

ST!°!s/c'pessoa juridica de Direit° ™%o™ "o CNPJAn 29 EdJíHn a7? p °8 805-883/0001-1* «™ sede na Rua Doutor José Peroban 297, Edifício Atlanta Empresarial. 3° Andar, Salas 301, 302. 309 e310. Stiep Salvador/Ba
neste ato representada pela Sócia, Senhora Kellyanne Kenny Amaral Mora,s bras,le,ra'
casada, Advogada, inscrita na OAB/BA sob on° 19.519 e no CPF sob on° 001 601 845-1?'
doravante designado simplesmente CONTRATADA.

base o que dispõe o artigo 25 inciso II rnmhinsHn , "mm™mo n 019/2018, tendo como
Federal n° r fiRR/cn < 1 combinado com o artigo 13, inciso III todos da Leir-eaerai n 8.666/93, referente à Inexigibilidade n° onfi/?ni« mLa * aa Leicondições seguinte: 006/2018, mediante as cláusulas e

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

•'—to desse instituto^^T^^^^^^
1-2-0 presente contrato engloba aexecução das seguintes atividades:

^SSSS^f^JSESS£. *"««« DO CERTlF(CADO DE
*^^p££SS?£!^âatUa,iZaÇã° COnst-e *° Certificado de

ELABORAÇÃO, ENVIO cr a^
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INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

PREV^ENC.ÂrTa?"1"0 E ATUAR,AL DAS ALÍQUOTAS « CONTRIBUtÇÃO
l F,rtÇa0 ^ B,aS! Cadastral/Averbação de Tempo de Serviços/Contribuição-

«S5S.!43SA^"AD0 DE *™ o~aPRov,soEs

ES* 6NV'° MDE"»°NSTRAT,VOS *SECRETAR,* DE PREV1DÍNC|a

ASSESSOR» ECONSULTORIA PRESENCIAL

R6S,'°ST;,sjss«0rF'"?ôEsRK«">«
Oeste, Aiuarlal *, ISSM "«"*™» Soei, rei»,„,« , lemas ^^ «

CLAL,SULa7"" W' NW' NFLD •""-—»—*

£o"i;:r::i:::::rrto-•*———-»,»„,«- — p- ..ec.3 — - —* . I,en!a o„cl, Km fcMao ^



EISSM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

;«:=:mltssst,*rr•*• -—assessoria e consultoria à CONTRATantp , M' bem como a Pastar

^™Í£7S£EU2í;•'°™*°*- ««»p„,
*•• «» ««amo no ca,o d. d,sto™l »í 7 *"«*»"** * P-m.nênaa na
i«„«, d. CONTRATANTE , CONTOMDA !." """"^ ' *" de """*' »
K, p.d, d. CONTIWTANTE ,ael,™0 ™° °°'5am'n'0 *" C"S«* '»= »»'«P»vdo
«„s.,am.„„„«,, ^'iSL^JS-E^ZSr "° — -

Siírsnrss°sstr??contratw—*«wwcül telefônicos ou do atendimento pessoal em horário

serv.ços, no prazo solicitado. gramas e material necessário á execução dos

prazo indicado pela mesma1." ementara 3S gestões edeterminações da CONTRATADA, no

S-SEMEr •°° ""« """«O. REAdUSTA.ENTO ERECURSOS
4.1 - Pelos serviços prestados, a CONTRATArm

ro*srie,?m""""-^^l^s-*=tr!tac;'mm°-
salvar™" «"sTSootS.tíZa"! " '""" P*'Ce,a! "«* »
4.3 - De acordo com o Art 3o Ha i -c

46 -* Pa-s se vinculam â *'"'^*P^ncia Soca,
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Z^^i^r" Pra'iCad0S "° "" —' - serviços
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

.«rsidrá°'°p,e,en" con"a,° •** <°12 <*»>-— >«•«««. *s

ãaaa;.LpZdt.i"rdaa:,:rLr::';r'rá ser p™w - *-•Nal do idoiao II. do artigo 57. d, L, F.â.™ . 6M oT'?' m'•e,' C°"""™ dr"»°
poi meio da isrmo odilivo. 3' ™«""a "aordo anda ,s parlas

PA^tó^^vS0,BM,UM06 roR PREJUÍZ°S «CORRENTES OA
CONTRATr^tSaZSo .^CS, " —-• - - •
Sm—.zs• »™»W£"s:xc;

CONTRATANTE oo.,areeiro,,:,r,óna,aoa,,:.a''a"0: "" "°"» '«'

°H:r™°rrsisssr*-•-----.

•«.maia J b" — ~-~«=£S5S
5* ™9M" " •" >=««* N- ii* «*W» da Vku
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INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL• • •. ..... .

^ felefoÍ TuTm^5 C°nSUltaS C°mplementares «°» reclamações formalizadas portelefone, e/ou e-ma,l e em reuniões presenciais, no que couber prestando os
zsssxsxsr*as — *-quaÇões ^zz
SSSSpÍS55T. üiSíi fqua,quer anormalidade que — -
apresentando razões usti" doraS aT*Z T ^'^ SUa 6XeCUÇâ°'CONTRATANTE. Justlflcadora^ qoe serão objeto de apreciação pela

j) Elaborar relatórios e pareceres térnime o niMi-
objeto ora contratado de mTdo aPermitir n" P°' dUran'e 36XeCUÇã0 d0Pela CONTRATANTE, sem^eteSado aCOmPanh-en<o dos traba.hos

k) ^^^i;:^:^:* - — - «- ospor força do serviço contratado necessários relacionados ás atividades desenvolvidas

x£^*«^j£^gS&T>£ CONTRATANTE, correndo esta
m) Utilizar empregados habilitados e com conhecimento. h•

executados, em conformidade com as normas elt°S ^'^ ' ^n) Prestar oserviço objeto deste contrato de^m,naçoes em vigor.
7.2 -Obriga-se a CONTRATANTE

«..i n. LiiT,r.;aísr'aptaa>a aa -*- •»»•. aTOSaamenle
ÍÍ^^Xo^S'™"2 "°0N™«DA em aaso „, „P.d.r.1 n- 8666/33. „.^,J™' ™"•»» das „,ooa « , „ ^ «

I - tm racn /-.•> : n . T

i)

«-.x-„srsris-«s% «*- - »*) *

« -Em a«o o, mo,. „„ , ""*" "" »"="«•'

-'oai:irtrr° na e"CÜ5,°2*" "*Bor oe"'°' -——•«
~ ^ ,0m,""W~!—-- — »• »o- d5 wFMeM

7.5 - Em caso de atraem

é--ease,pas.-;';;-

atraso

Lei

valor do
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°Í°-« -a complementaçáo do
de participar de novas licitações enquanto nãoT ' au,omatica™nte. impedidaassumidas. ? ' enqUant° nao cumPrir< integralmente as obrigações aqui

"ÁSS^rS°!RECEB,MENT° °0S -««CO.Pessoal especializado, designado Z^S ^IT "° ^ d° «"««'o. mediante
responsabilidade da CONTRATADA Esta Fiscaliza ^ ^^ nem exclua a
da Administração, sendo que na ooonL^TZTJ^ "^ "° eXC'US'V0 intere**
aportar responsabilidade do Poder Público Li T 'rre9Ularídade' "ao deverá ofato

quanto, d,re.a ou indiretamente, se reSnec^o^o^T**' ****** ou 10
de intervir na execução, quando se constater hc^LrS h C°n,rat°; bem ass'm °direito~ eempregados, sem que aoSSSSS^^^^•seus
83-As atribuições da Fiscalização, são

a; Kelatar em temnn kAuu

-rffsâSSa;e— - ——
0 EpeltC°rreSPOndênCÍa ^:Ze ^ S6'am aP~ad- pela CONTRATADA
*y i_AfJt;uir pOr eSCritO aç H t

determinando as providênc!arrcSáLsaCcrn'CaÇÕeS d,n9,das aCONTRATADAd) Rejeitar todo equalquer serviço ZeaZo a ^ ** fa'haS °bservadassuaireficação. ade«uad° °" nao especificado eestipular ora™ _Pular prazo parae) Exigir da CONTRATADA oc —estipula

8-^ -Ainstituição e ah,»,- j °bjet0S con^tados.

« •CoMalte oa ,„iÇ0! „, „ ™* ""«" "««"Wo p,d„a

CLÁUSULA NONA ,. ' " '"*" * «"»
•yÕES

°u todo do serviço



SISSM ,u„ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
,NSTITUTODE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL Jt

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES CONTRATUAIS
10 1- Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8666/93 a Contratara r

aonseoalivoa; ™m,n,ai,,ça„ p„Mca pe,0 prazo ae — ., ^ ^

«abililaçã» pe„„„ , prtpria .ulo aT «T p̂ Ca" ** ""' "» »"»°«» •
..«a—»oP,.„ aa aa,aoxsrrr:rat- -~»

P.d.,.1 aMunicípio., d.da.nl.nío.. „^J^'™^-» •«*>, &**.. D,„„,o

* *SÍ5SSSSSr* ~ ' *—**«—. Paia
£4í°lriías:r^rr*•* *—-«*. —.
10.5 - Nos casos de inexecução Darriai h„oaaolo) do ,.|o, Qa p,r„ nSp "° P"™'*s se'»5«». «râ ooora0a mulla fc ,., ...

ÇUUSULA DÉCIMA PB„,EIRS .0a RESC,sAo

culpa de uma das
e ^ atend,da no pra20

^
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,NST,TUT0 DE S^UR,DADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

II.

IV.

V

VI.

'"- Por qualquer uma das partes através dP
mínima de 60 (sessenta) dias-' aV'S° Pr6VI° P°r escriío co™ antecedência

o^i^^ pe,a Administro.
Os casos fortuitos ou de força mal o,! "f^' " 8666/93:
CONTRATADA eda cã^^^Z^SS^ ^ ^°^^^ <aAinobservância das orientaçõeTttZ3 f0rma do Cod'9° Civil Brasileiro.-orrente e^^^^^^^ C°NTRA™, de forma

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
•*-l - As partes elegem o Foro Ha r^^Administração Publica9 com £n â * Ç^ri, no Estado da Bahia, sede da

-s.nadas, para que produza todos os e^egi ^*** tert*™n»« -blE'
Camaçari/Bahia,01deAgostode2018.

^NSTiTUTÕDESÉ^ít

íí^e Kevi

fESTEiVIUNK
Ed'U»anfacESLl 297

Salvador -8a

noívíí; ,

CPF: *VÍ^T *&'/**-
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-— Atos do Poder Executivo •

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de
Agosto de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

AVISO DE EXTRATO ATAÇÃO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

CNPJN0 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01Q/?niRINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. N' JS2X?8
contrato Amimsrmr^H^oilmn

L?ÍreJ°L SuPerintendente Interino do Instituto deSegtiridade do Servidor Municipal, no uso de suas

5wSS
teve como objeto a conh-atacâo ,Z Ç 'qUe
especializada em serta 7P r* ?,mpresa
Assessoria Prevldenrlár1= Cons"H°na e
organização, regutetoSo J *' necessárias à
Instituto visando atendera, peyif"nc,oname"*° desse
pertinente. aS exl9e™as da legislação

St£* 12 <*»> *— acontar da
Recursos Orçamentários:
Orgao. 08 - Secretaria de Administração
Unrdade Orçamentária: 0826 - nsSo de

Consultoria 339035 "" Serviços de

município de camacarj;5988373151$

Camaçari, 01 de Agosto de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N° 006/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2018

SnS^0 °E SEGURI°ADE DO SERVIDORMUNICIPAL torna pública a contratação da empresa
Fraga eMorais Advogados Associados S/C, inscrita no
CNPJ sob n° 08.805.883/0001-19, através da
nex.g.b.lidade de Licitação n° 006/2018

fundamentada no Artigo 25, inciso II, combinado com o
Artigo 13, inciso III, da Lei Federal N° 8 666/93
objetivando a contratação de empresa especializada
em serviços de Consultoria e Assessoria
Prev.denciária, necessárias à organização
ate£2Se/üncionamento desse Instituto visandoatender as exigências da legislação pertinente
ínnrerat°ba,: R$ m™'«> <**• -ssenta eoito
DOTAÇÃO:

uíSSE.0?,- Secretaria de AdministraçãoUnidade Orçamentária: 0826 - Instituto de
Segundada dos Servidores Municipais
iaa-:s^de••*» Té~•
ctSaDespesa:339035-s^*
prideSL-,contribuiçãodoinsti^°^

Camaçari, 01 de Agosto de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVai uo

MUNICIPAL

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRANSITO ETRANSPORTE

DEP°RnTAR'ANo826/2018
DE 13 DE AGOSTO DE 2018


