PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 010/2018

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, pessoa jurídica de direito
público, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 34.327.635/0001-10, com sede na Rua
Francisco Drumond, S/N°, Centro Administrativo de Camaçari, Camaçari/Ba, neste ato,
representado pelo Diretor Superintendente Interino, Senhor Nelson Flenrique de Carvalho,
brasileiro, casado, portador do RG n° 899958 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n°

431.928.665-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa G&M AGÊNCIA DE
TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA- FOCCUS PRODUÇÕES, pessoa jurídica
de direito privado, incrita no CNPJ sob o n° 08.726.814/0001-10, com sede na Ladeira do
Abaeté, n° 35, San Felipe Center, Sala 101, Itapuã, Salvador/Ba, neste ato representada pelo
Sócio, Senhor Mareio Martins Sousa, portador do RG n° 0443002550 SSP/BA e inscrito no
CPF/MF sob o n° 576.853.805-44, doravante denominado CONTRATADA, para o fornecimento
de passagens aéreas, conforme descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo n° 018/2018 regendo-se
pela Lei Federal n° 8.666/93, e Lei Municipal n° 803/2007, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

a)

PREGÃO PRESENCIAL - ISSM N" 004/2018

b)

Proposta apresentada pela Contratada em 17/08/2018

Este contrato guarda consonância as normas contidas no seu preâmbulo, vinculando-se, assim,
ao Edital do Pregão Presencial n" 004/2018 e seus Anexos, ao Termo de Referência, à Proposta
de Preços da Contratada e aos demais documentos que compõe o processo que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a execução dos serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas para
o ISSM, conforme proposta para o Lote apresentada pela Contratada e abaixo transcrita:
JEPÀãSAGl

DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

DE DESCONTO

Execução dos serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de
bilhetes de passagens aéreas de âmbito nacional para o ISSM,
pelo período de 12 meses.
Valor total estimado pela Administração do ISSM: R$ 50.000,00

(cinqüenta mil reais).
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Por se tratar de mera estimativa de gastos, a quantia acima mencionada não se constitui, em
hipótese alguma, compromisso futuro para o ISSM, razão pela qual não poderá ser exigida, nem
considerada como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer acréscimos ou supressões, de
acordo com a necessidade da Contratante, sem que isso justifique qualquer indenização ao
Contratado.

A Contratada adquirirá as passagens pelo menor preço, na categoria econômica, dentre aqueles
oferecidos pelas Companhias Aéreas para os consumidores em geral, inclusive os decorrentes
da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a
programação da viagem. Nos casos urgentes, poderá ser autorizado pelo ISSM, o fornecimento
de passagem fora das prescrições supracitadas.
A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo ISSM, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes
de acordos celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei Federal n"
8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações
orçamentárias de números:

Órgão: 08- Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826- Instituto Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto: 2008- Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339033- Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte: 0203000- Contribuição do Instituto de Previdência Social

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O valor do presente Contrato é de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) fixo e irreajustável,
inclusas todas as despesas com tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, frete,
seguros e quaisquer outras que forem devidas, no fornecimento das passagens.
Sobre o valor das passagens incidirá o percentual de desconto expresso na Cláusula Primeira. O
desconto será aplicado sobre os valores das tarifas vigentes conforme trecho e classe solicitada,
não se admitindo quaisquer acréscimos de outros valores.
O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vistas á

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea
"d" da Lei Federal n° 8.666/93.

As eventuais revisões deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração
analítica de seu impacto nos custos do contrato.

Os pagamentos devidos á Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da data da apresentação da Nota
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Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, considerando as ordens de
fornecimento expedidas no mês, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado.

A Contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura, Certificado de Regularidade para
com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda do Estado, com a Secretaria da Fazenda
do Município, com o FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas; em dia.

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a

tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada tome as providências necessárias á
sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação
da fatura, devidamente corrigida.

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito a reajustamento de preço.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do
presente termo, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

O prazo de vigência deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo,
obedecendo aos limites legais, do artigo 57 e artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
posteriores.

A Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços objeto deste Contraio, imediatamente após
a assinatura do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DAS PASSAGENS
Os fornecimentos serão demandados à Contratada ao longo do prazo de vigência do contrato, à

medida que houver a solicitação dos Departamentos do Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal. Por esta razão, o ISSM não se obrigará a utilizar a totalidade dos valores estimados
para contratação.

A contratada deverá enviar os bilhetes de passagens aéreas por e-mail, em até 02 (duas) horas
após a solicitação, diretamente ao requisitante.

Excepcionalmente, em caráter de urgência, a emissão de bilhete de passagem aérea poderá ser
solicitada sem a obediência aos prazos previstos no subitem acima, devendo à contratada,
nesse caso, atendê-lo com a agilidade requerida.

É vedado à Contratada entregar passagens sem emissão de autorização de fornecimento
expedida pelo ISSM, sob pena de não reconhecimento das mesmas.
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A Contratada será única e exclusiva responsável pelo atendimento das legislações; fiscais,
tributários, previdenciários, trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, ambientais,
equipamentos de proteção individual e seguros em geral;

É vedado a Contratada transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem
prévia e expressa anuência da Administração.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Os preços da Contratada permanecerão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas
normas aplicáveis, as obrigações que se seguem.

a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
b) Emitir bilhetes de passagens aéreas para qualquer localidade solicitada pelo ISSM,
inclusive fora do horário de expediente administrativo de trabalho;
c) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução;
d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do ISSM, cujas
obrigações deverá atender prontamente;
e) Repassar à Contratante, eventuais vantagens concedidas pelas companhias aéreas, tais
como descontos, promoções e demais vantagens;
f) Prestar informações atualizadas de itinerários, horários nacionais e internacionais de
voos e de viagens e de variação de tarifas, inclusive promocionais, colaborando na
definição do melhor roteiro e informando sobre eventuais vantagens que o ISSM possa
obter, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

g) Fornecer, sempre que solicitado pelo ISSM, a comprovação dos valores vigentes das
tarifas na data da emissão das passagens, mediante informação expedida pelas
companhias aéreas, em papel timbrado, para verificação se esses valores, inclusive os
promocionais, são os devidamente registrados;

h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do ISSM;
i) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante ou preposto para tratar com o ISSM, sobre assuntos relacionados à
execução do contrato;

j) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares vigentes pelo ISSM;

k) Reservar, cotar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhetes de passagens aéreas com
fornecimento do referido bilhete eletrônico para o representante administrativo do ISSM;
1) Efetuar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema informatizado de pesquisa
próprio, indicando obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive
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aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com
a programação da viagem;

m) Enviar, por via eletrônica (e-mail indicado pelo ISSM), cotação contendo, no mínimo, as
tarifas cobradas por 03 (três) companhias para o trecho e horário solicitado, quando
existirem, a fim de que aquele indique qual bilhete deverá ser emitido;
n) Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de passagens,
tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque, em aeroportos no Brasil;
o) Reembolsar o ISSM no valor correspondente ao preço da passagem, subtraído do valor
referente à multa de reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais que
regulam a matéria, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção contratual;
p) Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de passagens e/ou
trechos não utilizados no período a que se refere o faturamento, efetuando, no mesmo, o
respectivo abatimento;
q) Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do
contrato, não respondendo o ISSM solidária ou subsidiariamente por este reembolso, que
é de inteira responsabilidade da contratada;
r) Comunicar de imediato o ISSM toda e qualquer irregularidade observada em virtude da
prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários;
s) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
t) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia
autorização do contratante;
u) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
v) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e
expressa anuência do contratante;
w) Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, contendo o valor do Serviço de Agenciamento
de Viagens e o valor das passagens aéreas acrescido da taxa de embarque.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado;

b) Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada ás dependências do
ISSM para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de
Referência;

d) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
e) Comunicar à contratada, a quantidade de bilhetes a serem fornecidos, indicando trechos
e locais;

f) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados;
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g) Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção:
h) Realizar pesquisas nas companhias aéreas, bem como solicitar e verificar a pesquisa de
preços das passagens feitas pela contratada, comparando-os com os praticados no
mercado;

i)

Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades,
garantido o contraditório e a ampla defesa;
j) Solicitar formalmente à contratada, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em
seu percurso total ou parcial, o ressarcimento do valor correspondente ao trecho
(crédito), situação em que a contratada deverá emitir a correspondente Nota de Crédito
que, por medida de simplificação processual, deve se dar mediante glosa dos valores
respectivos na própria fatura mensal apresentada pela contratada;
k) Quando da efetuação da glosa, eventuais multas aplicadas pelas companhias aéreas em
razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas;
I) Os valores não processados na fatura relativa ao més da ocorrência deverão ser
processados na próxima fatura emitida pela contratada;

m) Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da
totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado deverá ser
reembolsado ao ISSM, mediante depósito do valor respectivo;
n) Definir a reserva da passagem aérea ao menor preço e em classe econômica,

considerando-se o horário e o período da participação do servidor no evento, a
pontualidade, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição
laborativa produtiva.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades contratuais, as quais
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação;
A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às
penalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
A Contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da
legislação vigente, e desde que comunicados à Contratante no prazo de quarenta e oito horas
do fato, ou da ordem expressa e escrita da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades contratuais, as quais
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação.
A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às
penalidades previstas na Lei Federal n" 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
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No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o ISSM, sem prejuízo
das perdas e danos e das multas cabíveis, nos tenrios da lei civil, aplicará à contratada,
conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, bem
como, no que couberem, as seguintes sanções:
> Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as

quais haja concorrido;
> A recusa em assinar o Contrato acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da proposta, além da aplicação da penalidade prevista na Lei Federal n°
8.666/93;

> Multa moratória de 1%(um por cento) ao dia, sobre o valor do serviço não atendido;
> Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Autorização de
Emissão de Passagens, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de
qualquer natureza, seja contratual ou legal;
> As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou
individualmente, não impedindo que o ISSM rescinda, unilateralmente, o contrato e
aplique as demais sanções legais cabíveis
Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 03(trés)
dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério do ISSM.

Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações
legais e contratuais, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar
com a União, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos
casos de:

> Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

>
>
>
>

Apresentação de documentação falsa para participação no certame;
Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após adjudicação;
Comportamento inidõneo;

> Cometimento de fraude fiscal;

> Fraudar a execução do Contrato, ou documento oriundo desta.

Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, o ISSM considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Contratada, podendo deixar de
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da
Lei Federal n° 8.666/93.

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
As multas dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral do ISSM nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal
n° 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de Pregão
presencial, desde que haja conveniência para o ISSM;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
A Contratada terá seu contrato cancelado quando:
a) Descumprir as condições deste contrato;
b) Recusar-se a receber a Autorização de Fornecimento ou a Nota de Empenho, sem

justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do
artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93;
e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7° da
Lei Federal n° 10.520/2002.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados a Contratante, bem como na assunção do objeto
do contrato pela Contratante na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATAÇÃO

SEGUNDA - DA

CESSÃO, TRANSFERÊNCIA

OU

SUB

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo
ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a Contratada.
A Contratada declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,

contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes
sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir da Contratada qualquer
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como
renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
Para resolver os casos omissos deste ajuste, deverão ser utilizados dispositivos da legislação
aplicável, bem como normas jurídicas adequadas.
Rua Francisco Drumond, S/N°, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP: 42800-500
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Ouvidoria: 08000 -717700
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E-mail: issmpmc@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA • DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes CONTRATANTES, o presente
instrumento contratual em 02(duas) vias de igual teor.

Camaçari, 03 de Setembro de 2018.

INSTITUTO DE SEGÜgDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
CNPJ3T:327.635/0001-10
NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

G&M AGENCIA DF

ttRfâMdr^RGANIZADORA DE EVENTOS LTDA
CNR)/08.726.814/0001-10
MÁRCIO MARTINS SOUSA

SÓCIO

TESTEMUNHAS:

I

NOME:

fe.3o3,

Ò&S

CLVftVíFS

-2.0
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Diário Oficiai do

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

município

•.

reais),com desconto de 3,0%(três porcento).
Camaçari, 03 de Setembro de 2018

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
ISSM,EM 30 DEAGOSTO DE 2018.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO OFICIAL

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCiCIO

MUNICIPAL - ISSM

PORTARIA N.» 220/2018
DE 31 DE AGOSTO DE 2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N"004/2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade
do Senridor Municipal- ISSM, no uso de suas

atribuições legais tendo em vista o que consta no
processo n° 00107.07.10.372.2018, com fundamento no

art.13. inciso I e art. 21, Inciso I da Lei Municipal
997/2009,alterada pela Municipal Lei n° 1256/2012.

í

RESOLVE:

Conceder e fixar o benefício de Pensão por Morte sob n°
1962.21 à senhora ANTONIA FRANCiSCA ANDRADE

DA SILVA, (viúva), instituído pelo ex-segurado
aposentado, BALBINO PEREIRA DA SILVA, matrícula

482, integrado por 01 (um)dependente, no valor de R$

procedimentais, o Senhor Nelson Henrique de Carvalho,
Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal, com base no artigo 43, inciso VI da
Lei n°8.666/1993, resolve:

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente
ao Pregão Presencial n° 004/2018, Processo

Administrativo n° 018/2018, que teve como objeto a
contratação de empresa especializada em serviços de
agenciamento de viagens, compreendendo a emissão,
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens

1.974,74 (Hum mil, novecentos e setenta e quatro

aéreas para o ISSM,

reais e setenta e quatro centavos),com base no salário
de contribuição do mês de julho de 2018.

2. HOMOLOGAR o único lote à empresa G&M

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação

EVENTOS LTDA - FOCCUS PRODUÇÕES, cadastrada

retroagindo seus efeitos a 17 de julho de 2018 data do
Óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
ISSM,EM 31 DEAGOSTO DE 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

ADJUDICAÇÃO E RESULTADODE^f

j JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCíÀl
'

Após constatada a regularidade dos atos

AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE
no CNPJ sob n° 08.726.814/0001-10, situada na Ladeira

do Abaeté, n° 35, Sala 101, Itapuã, Salvador/BA, pelo
valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), tendo o
percentual de desconto de 3%(três por cento);
3.

DETERMINAR que sejam adotadas as medidas

cabíveis para a contratação da referida empresa.
Camaçari, 03 de Setembro de 2018
NELSON HENRIQUE DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

N°oo^/;nia

MUNICIPAL
.:

O Pregoeiro Oficial do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal, em conformidade com as Leis

Federais N° 10.520/02 e N° 8.666/93 e nas disposições
do Pregão Presencial N°004/2018, que teve como objeto
a contratação de empresa especializada em serviços de
agenciamento de viagens, compreendendo a emissão,
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens
aéreas para o ISSM, decide declarar vencedora único
lote a empresa G&M AGÊNCIA DE TURISMO E
ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - FOCCUS

PRODUÇÕES, cadastrada no CNPJ sob n°

08.726.814/0001-10, situada na Ladeira do Abaeté, n°

miMi mu

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO
CONTRATO N° 010/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 018/2018

PREGÃO PRESENCIAL: N° 004/2018
RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa
especializada em serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento

de bilhetes de passagens aéreas para o ISSM,conforme
quantidade, condições e especificações contidas no

35,Sala 101,Itapuã,Salvador/BA,conforme abaixo:

Termo de Referência do Edital de licitação do Pregão

Lote Único: Valor Global de R$ 50.000,00(cinqüenta mil

Presencial N°004/2018.

município de CAMACARI:59883731515

MODALIDADE: Contratação através de Licitação na

Diário Oficjal do

município

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
;

modalidade Pregão Presencial N"004/2018, de acordo
com as disposições contidas nas Leis Federais n°

8.666/93 e n° 10.520/2002, suas alterações e legislação
complementar.

CONTRATADA: G&M AGÊNCIA DE TURISMO E
ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - FOCCÜS
PRODUÇÕES.
CNPJ:08.726.814/0001-10

ENDEREÇO:Ladeira do Abaeté, n°35. Sala 101, Itapuã,
Salvador/BA

VIGÊNCIA: 12(doze) meses contados da assinatura do
presente termo

.
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ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PRODUZIDOS PELA
AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER E
COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS
CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8° da Lei

Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente

Apostilamento n° 0006/2018, cujo objeto é a alteração
do Disposto na Cláusula Segunda - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial,

DATA DA ASSINATURA;03 de Setembro de 2018

acrescentando nova dotação orçamentária, conforme

VALOR DO CONTRATO: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil

o orçamento fiscal vigente:

reais), tendo o percentual de desconto de 3% (três oor
cento).

DOTAÇÃO orçamentaria

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

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

Projeto: 2018 - Manutenção de Serviços Técnicos e

ÓRGÃO

UNIDADE
GESTORA

PROJETO
ATIVIDADE

ELEMENTO DE

FONTE DE
RECURSOS

DESPESA

02.03.03 02.03.03
4010 Distribuição 33.90.30 Material
Secretaria Secretaria de da Alimentação deConsuno
0115 000

de
Educação
Educação

Escolar para os
Alunos.

Transferência de
Recursos do FNDE

M|^dministrativos do ISSM

0315.000

^Jatureza
Desofisa- 339033-Passagens e Despesas
fjatureza da Despesa:

Transferência

I
de

Recursos do FNDE j

com Locomoção

Fonte: 0203000 - Contribuição do Instituto de

0300.000
i Recursos

Previdência Social

i

i Ordinários

Camaçari, 03 de Setembro de 2018

Camaçari, 27 de agosto de 2018
NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE INTERINO

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

Neurilene Martins Ribeiro

MUNICIPAL

Secretária de Educação

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

TERMO DE APOSTILAMENTO

I-CONTRATO N°0048/2016

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 0017/2018 DO
CONTRATO N° 0161/2018 DE PAULO ANDRADE

^ETO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI,inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 14.109.763/0001-80, com sede à

Av. Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro,
Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr
.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G n°
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n°
598.837.315-15, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o

II - INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO
ADMINISTRATIVO

III-CONTRATADA: LN CONSTRUTORA LTDA

IV - OBJETO: ACRÉSCIMO DO SALDO
REMANESCENTE DASUBCONTRATADA

~\

SALDO

VALOR ORIGINAL

REMANESCENTE

VAI.QR FINAL

R$10.882.342.54

R$2.466.023.96

R$13.348.366.50

contrato n° 0161/2018, conforme Processo n°

00262.11.07.682.2017, que se regerá pela legislação
pertinente. Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações

V - FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI

introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e

8.666/93

condições seguintes:

VI-DATA: 11 DE JUNHO DE2018.

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório
n°
00262.11.07.682.2017, Chamada Pública n°
0003/2017.

JOSELENE CARDIM BARBOSA

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
município de CAMACARI;59883731515

I

