
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM E A EMPRESA

SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, PARA

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA FINANCEIRA.

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
e  inscrito no CPF/MF sob o n° 431.928.665-00, doravante designado simplesmente

CONTRATANTE celebra o presente Contrato com a empresa SMI PRIME -

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no

CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 11.882.190/0001-34, com sede na Rua Dom Jaime

Camara, N° 66, Sala 704, Centro, Florianópolis/SC, neste ato representada pelo Sócio,
Senhor Ricardo Giovernardi, brasileiro, casado, consultor financeiro, portador do RG n°

3.709.668-00 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o n" 281.808.100-97, doravante designado

simplesmente CONTRATADA.

Pelo presente instrumento contratual entre as partes acima qualificadas, é firmada e

ajustada, a contratação dos serviços enunciados no Processo Administrativo n° 021/2018,
tendo como base o que dispõe o artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso III,
todos da Lei Federal n° 8.666/93, referente à Inexigibilidade n" 007/2018, mediante as

cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 -0 presente instrumento tem por objeto a de empresa especializada em serviços de
consultoria e assessoria financeira, visando assessorar este Instituto no processo de

administração e gestão da carteira de investimento.

1.2 - O presente contrato engloba a execução das seguintes atividades:

> SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVOS:

a) Posição atualizada e enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da
Resolução 3922/10 e alterações: com eventuais alertas de desenquadramento,

sempre que ocorrerem, quer em relação a normalização legal, quer em relação a

política de investimentos.

b) Rentabilidade da carteira após as movimentações, disponibilizada mensalmente e'
cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta

atuarial, bem como por artigos da Resolução 3922/10, ambas comparativas aos
principais benchmarks (índices de referência e/ou a meta atuarial) com indicadores
de risco X retorno de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório.
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c) Análises individuais dos Fundos de Investimentos e Ativos que compõem a Carteira,

com respectivas marcações a mercado, incluindo os Títulos Públicos Federais

permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda.

d) Geração automática das Autorizações de Aplicações e Resgate (APRs) a cada

movimentação.

e) Fornecimento dos dados necessários ao preenchimento do Demonstrativo das

Aplicações e Investimento de Recursos (DAIR), e TCM/BA.

f) Concentração dos investimentos por instituição financeira.

g) Testos sugeridos para credenciamento de ativos e fundos de investimentos, e suas

instituições gestoras, administradoras e distribuidoras.

> SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERAIS:
a) Relatório trimestral de conformidade, riscos e rentabilidade dos investimentos, em

atendimento a portaria MPAS n° 519/2011 e alterações.

b) Carta Econômica Mensal de análise de conjuntura econômica e investimentos.

c) Relatório eventual de indicações de oportunidade de investimentos.

d) Relatório eventual de alterações do mercado e de sua legislação normativa.

e) Relatório eventual de análises conclusivas de investimentos em fundos ou outros

ativos ofertados ao ISSM.

f) Relatório anual de elaboração / alteração da política de investimentos.

g) Parecer técnico aos órgãos de controle interno e externo, em situações pertinentes a
carteira de investimentos e de forma a complementar os serviços, disponibilizar

vídeos diversos sobre a conjuntura econômica mensal, análise de produtos

financeiros, oportunidades de investimentos e fatos econômicos relevantes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato é regido pela Lei Federal N° 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as

partes se sujeitam para resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida
durante a execução do mesmo.

2.2 - Os termos desse contrato estão vinculados ao Processo Administrativo n° 021/2018.

2.3 - O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa Oficial, no prazo definido na

Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
3.1- A CONTRATADA se obrigará a atender as consultas formuladas pelos servidores
públicos responsáveis pelos setores da Administração do ISSM, bem como a prestar
assessoria e consultoria à CONTRATANTE, principalmente, no que se refere às atividades

técnicas e profissionais relacionadas na Cláusula 1^ deste contrato.

3.2- Incumbe à CONTRATADA assumir as despesas necessárias ao cumprimento da

prestação de serviços técnicos e profissionais especializados, principalmente, as
decorrentes de viagens e locomoção de seus profissionais, inclusive, no caso de diárias e
refeições relacionadas com a necessidade de permanência na cidade, ou mesmo no caso
de deslocamento para outras localidades, a fim de atender o interesse da CONTRATANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

3.3 - Os serviços serão executados ordinariamente na sede da CONTRATADA, através da

análise dos documentos, contatos telefônicos ou do atendimento pessoal em horário

comercial.

3.4 - A CONTRATANTE colocará a disposição da CONTRATADA, ás suas custas, todos os

documentos, servidores, equipamentos, programas e material necessário á execução dos

serviços, no prazo solicitado.

3.5 - A CONTRATANTE implementará as sugestões e determinações da CONTRATADA, no

prazo indicado pela mesma.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o montante de R$ 58.800,00

(cinqüenta e oito mil e oitocentos reais) conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

4.2 - O valor total dos serviços deverão ser pagos em 12 (doze) parcelas mensais e

sucessivas no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) cada.

4.3 - De acordo com o Art. 3° da Lei Federal n° 10.192/2001, os valores serão reajustados

anualmente com base no INPC, ou outro índice que o venha a substituir, podendo,

entretanto, serem repactuados a qualquer momento, conforme acordo entre as partes.

4.4 - O valor deste Contrato correrá pela Dotação Orçamentária a seguir:

Órgão: 08 - Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais

Projeto: 2008 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos do ISSM

Natureza da Despesa: 339035 - Serviços de Consultoria

Fonte: 0203000 - Contribuição do Instituto de Previdência Social

4.6 - As partes se vinculam ao contido no competente contrato administrativo, assim como

nos termos da proposta de preço, apresentada pela contratada, devidamente reconhecida

como compatível com os preços praticados no mercado profissional de serviços

especializados na área Atuarial.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1-0 prazo de duração do presente Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de

assinatura do mesmo.

5.2 - O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e

sucessivos períodos, observado o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme previsão

legal do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante acordo entre as partes

por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES DaI
PARALIZAÇÁO DOS SERVIÇOS: \
6.1 - Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços, ora contratados, sem que a

CONTRATANTE, para tal tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos
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ou Imprevisíveis, que amparem a situação da CONTRATADA, disso resultando prejuízo

para a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA pelos citados prejuízos obrigando-se,

expressamente, a ressarci-los.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1 - Obriga-se a CONTRATADA a executar rigorosamente e cumprir tempestivamente os

serviços e as disposições do presente contrato, além de outras decorrentes de normas

legais, e:

a) Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de outras medidas

que possam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à

CONTRATANTE ou a terceiros, em função da execução do objeto deste Contrato.

b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, obedecidos aos

limites legais.

c) Exercer a direção técnica e administrativa, fornecendo mão de obra especializada

sem nenhum vínculo empregatício junto à CONTRATANTE, promovendo o controle

de jornada e dos serviços, relacionado a execução do Contrato durante toda a sua

vigência.

d) Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de

trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,

materiais, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza

ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias á perfeita execução dos

serviços contratados.

e) Manter permanentemente preposto indicado em sua proposta, ou outra equivalente,

que assuma perante a fiscalização da CONTRATANTE a responsabilidade, inclusive

com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se

torne necessária.

f) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.

g) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de regularidade

fiscal e qualificação, exigidas na Lei Federal N° 8.666/93.

h) Atender prontamente as consultas complementares e/ou reclamações formalizadas

por telefone, e/ou email e em reuniões presenciais, no que couber, prestando os

esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem

necessárias em até 03 dias úteis.

I) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na

execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução,

apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela

CONTRATANTE.

j) Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execução do

objeto ora contratado, de modo a permitir o efetivo acompanhamento dos trabalhos

pela CONTRATANTE, sempre que solicitado.

k) Fornecer á CONTRATANTE, sempre que solicitado e em tempo hábil, todos o^
esclarecimentos e informações necessários relacionados às atividades desenvolvida^
por força do serviço contratado. \
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I) Providenciar, quando for o caso, a substituição imediata de qualquer de seus técnicos

alocados aos serviços, desde que solicitada pela CONTRATANTE, correndo esta

substituição por conta e exclusiva da CONTRATADA,

m) Utilizar empregados tiabilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor,

n) Prestar o serviço objeto deste contrato.

7.2 - Obriga-se a CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nos prazos e condições aqui previstos;

b) Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em

outras leis, os constantes dos artigos 57, Inciso II, 58, 59 e 77 a 80 da Lei Federal n°

8.666/93, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

7.3 - A CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente
previstas na Lei Federal n° 8.666/93.

7.4 - A CONTRATANTE poderá aplicar multa à CONTRATADA em caso de atraso

injustificado na execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei

Federal n° 8.666/93, na seguinte gradação:

I  - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do

contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.

II - Em caso de inexecução parcial da entrega: 2% (dois por cento) do valor da parte não

executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias

contratuais.

III - Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o

valor da etapa ou fase em atraso.

IV - Demais sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei

Federal n° 8.666/93.

7.5 - Em caso de atraso, na execução do objeto deste contrato, as multas a serem cobradas

serão, de logo, deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas, em atraso.

7.6 - Reserva-se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de execução,

as importâncias devidas pela CONTRATADA, ressalvadas a cobrança direta, através da

garantia prestada.

7.7 - Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para complementação do

objeto contratual e sua entrega (se for o caso) a contratada ficará, automaticamente,

impedida de participar de novas licitações, enquanto não cumprir, integralmente as

obrigações aqui assumidas.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ^
8.1 - A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do contrato!
mediante pessoal especializado, designado para tal fim, sem que reduza, nem exclua a\
responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse)
da Administração, sendo que na ocorrência de qualquer irregularidade, não deverá o fato
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importar responsabilidade do Poder Público Municipal, ou de seus Agentes de Prepostos,
salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão destes.

8.2 - Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso
duvidoso ou omisso, não previsto, neste contrato, nas Leis, Regulamentos, Especificações
ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione com o objeto deste contrato; bem
assim o direito de intervir na execução, quando se constatar incapacidade técnica da
CONTRATADA e seus prepostos e empregados, sem que a CONTRATADA faça jus a
qualquer indenização.

8.3 - As atribuições da Fiscalização, são;

a) Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar
dificuldade no desenvolvimento dos serviços.

b) Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA, através de correspondência protocolada.

c) Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA,
determinando as providências necessárias á correção das falhas observadas.

d) Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e estipular prazo
para sua retificação.

e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados.

8.4 - A instituição e atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não excluem ou

atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

8.5 - Concluídos os serviços os mesmos serão recebidos definitivamente, prescindindo-se,
na forma da Lei Federal n° 8.666/93 do recebimento provisório, por se tratar de serviços
profissionais.

CLÁUSULA NONA - DAS TRANSFERÊNCIAS E SUBCONTRATAÇÕES
9.1 - Não será admitida a subcontratação de parte ou todo do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficará

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,

assegurada a prévia e ampla defesa, ás seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com órgãos da Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos

consecutivos; \
III - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública i
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seja concedida\
sempre que o licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; j
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10.2 - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de
advertência e de suspensão temporária para licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

10.3 - No caso de fraude na execução do contrato, cabe a declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.4 - Nos casos de inadimplemento ou de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva

da contratada, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de

contratar com a Administração, além de multa de 5% (cinco por cento) do valor global do

contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas na Lei.

10.5 - Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por
cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais, quando existentes.

10.6 - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por
cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual

proporcionam a RESCISÃO do pactuado, garantido o contraditório e obedecendo-se ao
disposto na Lei Federal n° 8.666/93, com as conseqüências nela previstas,

independentemente de interpelação judicial.

11.2-0 presente contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, por ambas as partes,

independente de interpelação judicial, nos seguintes casos:

I. Inadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por culpa de uma das
partes, quando notificado por escrito, pela parte não infratora e não atendida no prazo
de 30 (trinta) dias;

II. Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata requerida homologada ou
decretada de qualquer uma das partes;

III. Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência

mínima de 60 (sessenta) dias;

IV. Por atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,

conforme previsto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal n° 8.666/93
V. Os casos fortuitos ou de força maior, serão excludentes das responsabilidades da

CONTRATADA e da CONTRATANTE, na forma do Código Civil Brasileiro;
VI. A inobservância das orientações técnicas emitidas pela CONTRATADA, de forma

recorrente e injustificada, ocasionando um impacto negativo nos resultados dos

serviços prestados, acarretará na rescisão contratual sem prejuízo para á
CONTRATADA. 1\

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO \
12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Camaçari, no Estado da Bahia, sede da\
Administração Pública, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que;
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seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, desde que não resolvidas

na esfera administrativa.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de duas testemunhas abaixo

assinadas, para que produza todos os efeitos legais.

Camaçari/Bahia, 17 de Setembro de 20-18

INSTITUTO DE SEGURIDADE DÔ SI

NELSON HENRIQUE Dfi
DIRETOR SUPERINTENDA

^DpR MUNICIPAL
jyÁLHO
INTERINO

SMI PRIME - SUETOraA^lE NVESTIMENTOS LTDA

^AgBe-GtÓ^NARDI
•CIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

\cauy
NOME:

RG: ,55

CPF:

NOME: )Pgrm<=t«^
RG: og4<^2.«=i2í?

CPF: g-zi.
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um centavos), Estabilidade Econômica R$ 2.810,77 (dois
mil, oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos) de
acordo com o disposto no art. 43 da Lei Municipal
997/2009, alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de setembro de
2018, data da Publicação da fixação da renda mensal da
inatividade, revogadas as demais disposições em
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
ISSM, EM 20 DE SETEMBRO DE 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

CNPJ N° 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 021/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N" 007/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 011/2018

O Diretor Superintendente Interino do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a contratação da
empresa SMI PRIME - CONSULTORIA DE
INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
11.882.190/0001-34, com o valor global de R$ 58.800,00
(cinqüenta e oito mil e oitocentos reais), com base no
artigo 25, inciso II, combinado com o inciso III do artigo 13
da Lei Federal N° 8.666/93 - Modalidade
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, que teve como
objeto a contratação de empresa especializada em
serviços de consultoria e assessoria financeira, visando

^j|ssessorar este Instituto no processo de administração e
^Çestão da carteira de investimento.

Período de vigência: 12 (doze) meses a contar da data
de assinatura.

Recursos Orçamentários:
Órgão: 08-Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 - Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339035 —Serviços de Consultoria
Fonte: 0203000 - Contribuição do Instituto de
Previdência Social

Camaçari, 17 de Setembro de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

AVISO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N° 007/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 021/2018

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL torna pública a contratação da empresa SMI
PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
inscrita no CNPJ sob n° 11.882.190/0001-34, através dá
Inexigibilidade de Licitação n° 007/2018, 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 financeira, visando assessorar este Instituto
no processo de administração e gestão da carteira de
investimento.
Valor global: R$ 58.800,00 (cinqüenta e oito mil e
oitocentos reais)
DOTAÇAO:
Órgão: 08-Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 - Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais
Projeto: 2008 - Manutenção de Serviços Técnicos e
Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339035 - Serviços de
Consultoria

Fonte: 0203000 - Contribuição do Instituto de
Previdência Social

Camaçari, 17 de Setembro de 2018

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA ■ PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

MUNICIPAL
CNPJ N: 34.327.635/0001-10

O Pregoeiro do ISSM - Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal, torna público, para conhecimento,
que a licitação na modalidade Pregão Presencial N®
004/2018 visando a contratação de empresa para
fornecimento de combustível (gasolina) para
abastecimento dos veículos à disposição do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal, realizada no dia
26/09/2018 às 09:00 (Nove Horas), foi considerada
DESERTA, por não comparecerem interessados ao
certame.

Camaçari, 27 de Setembro de 2018.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA

município de CAMACARI:59883731S15


