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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 CNPJA
n 29 EdJíHn a7? p °8 805-883/0001-1* «™ sede na Rua Doutor José Peroba
n 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 Lei
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aa Lei
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-— Atos do Poder Executivo

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,

MUNICÍPIO

•

Camaçari, 01 de Agosto de 2018

ficam revogadas as demais disposições em contrário.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de

DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

Agosto de 2018

MUNICIPAL

Joselene Cardim Barbosa Souza

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Secretária da Infraestrutura

N° 006/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2018

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

SnS^0 °E SEGURI°ADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL 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

AVISO DE EXTRATO

ATAÇÃO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

CNPJN0 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01Q/?niR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. N' JS2X?8
contrato Amimsrmr^H^oilmn

L?ÍreJ°L SuPerintendente Interino do Instituto de

Segtiridade 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.

em serviços de Consultoria e Assessoria

Prev.denciária, necessárias à organização

ate£2Se/üncionamento
desse Instituto visando
atender as exigências da legislação pertinente

ínnrerat°ba,: R$ m™'«> <**• -ssenta eoito
DOTAÇÃO:

uíSSE.0?,- Secretaria de Administração

Unidade 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

aS exl9e™as da legislação

S t £ * 12 <*»> *— acontar da
Recursos Orçamentários:

Orgao. 08 - Secretaria de Administração

Unrdade Orçamentária: 0826 - nsSo de

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRANSITO ETRANSPORTE

DEP°RnTAR'ANo826/2018
Consultoria

município de

339035 "" Serviços de

camacarj;5988373151$

DE 13 DE AGOSTO DE 2018

