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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

CONTRATO N* 06/2018 - TOMADA DE PREÇOS
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE
CELEBRAM ENTRE SI PREFEITURA DE ENTRE
RIOS E A EMPRESA SANTHAFE CONSTRUÇÃO
LTDA. COM BASE NA TOMADA De PREÇOS N•
04/2016

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS Estado da Bahia, pessoa jurídica de diretto público interno, com
sede â Rua da Oitnda s/n° Cenlro
Entre Rios • BA. nesle Município, inscrrta no CNPJ sob o ns
14 126 981/0001-22 doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Sr. Prefeito
ELIZiO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, brasileiro, casado, portador do R.G nò 01740545-99. SSP-BA,

-

inscrito no CPF sob o n* 261.542.265-00. e SANTHAFE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CPF sob o n*
18 768 110/0001-63. situada na Rua Mariano Moura Cavalcante. n° 18-A, Sala 3, Centro, Inhambupe BAHIA,
CEP 48 490-000. neste ato representada por DANILO DE JESUS LEAL portador do RG n* 8 194 113-70,
SSP/BA. inscrito no CPF sob o n» 939 616 265 53. a seguir denominada CONTRATADA, lendo em vista a
licitação refenda resolvem celebrar o presente contrato, para prestação dos serviços de engenharia, que se
tegeiá pela _ei Federal n" 8.666/93. os quais as partes se sujeitam a cumprir, e também sob os lermos e
condições estabelecidas na proposta apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato.
independente de transcrição mediante as ctâusulas seguintes:

-

Cr

CLAUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO

-

1.1 Ampliação da Unidade de Atenção especializada em Saude Hospital Municipal Edgar Santos.
rt° 826066/2015 celebrado entre o Município de Entre Rios e o Mlnistèno da

conforme Contrato de Repasse
Saude

CLAUSULA SEGUNDA - OO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

W

V

•

2 0 vaior global do ptesente contrato e de R$ 570 399.73(quinhentos setenta mil, trezentos «
noventa e nove reais e setonta e trés centavos), inclusos todos os custos e despesas inerentes a sua
execução seguros custos pravidennános. impostos de qualquer natureza

2 2 Os pagamentos devidos ã CONTRATADA serSo efetuados, pela Secretaria de Finanças, no
prazo de até 20 (vinte) d as, após medição mensal com a nota fiscaWatura atestada, emitida em nome da
CONTRATANTE, no valor e condiçóes estabelecidas neste contrato

-

2 2 1 A empresa conhatada devera comprovar mensalmente, no alo da apresentação de cada
referente ao roôs antecedente, das obrigações abaixo, relativas aos empregados que
estejam piestando serviços referentes ao objeto deste contrato

fatura o

cumprimento

a) Recolhimento da conlribuição devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
b) Recolhimento do valor devido ao Fundo de Caiantia do Tempo de Serviço(FGTS)
ci Pagamento do salâno

2 3.2 A falta ae apresentação de qualquer um dos documentos citados no subitem 2-2 1, ensejará
a retenção do valor da latura ate cue se regularize a pendência

parte

2 4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou oescumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
a tramitação cta nota fiscal/fatura sera suspensa para que a CONTRATADA tome as providências

tfhjw
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.901/0001-22
necessárias è sua correção Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresenteçáo do
documento em questso, corrigido e atestado

2 5 0 preço glottal a ser pago d CONTRATADA sera fino e irreajustivel. incluindo todos os custos
com salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação dos serviços em horas extras por parte dos
empregados da contratada), encargos sociais, previdenctáríos e trabalhistas, gratificação, fardamento.
alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do sau pessoal, de
equipamentos e de terceiros: a permanência de técnico de segurança responsável, orgenteaçáo de CIPA e de
todos os demais requisitos legais de segurarça e medicina do trabalho administrativo, impostos, taxas.
emolumentos e quaisquer outros custos que. direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela
contrataria de suas obrigações, inclusive todos os Custos com fornecimento du matérias e demão insumos das
obras e serviços a serem realizados

t

ir

2.6 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, satvo sa
alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste
contrato, na forma da lei.
2 7 Em nenhuma hipõtese o CONTRATANTE pagará serviços adiconeis executados peta
CONTRAI AUA que nâo tenham sido previa c expressamente aulorizados, através de termo aditivo.

-

CLÁUSULA TERCEIRA DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
3 10 l$S devido pela CONTRATADA á Fazenda Municipal, em raz&o do feturamento de serviços
abrangidos por este Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora por se tratar de responsabilidade tributária por
definição legal, na ocasião do oagamcnto da Nota Fiscal/Fatura

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1 O prazo máximo da execução do serviço é de 10(dez) meses, cornados a partir da emlssôo da

Ordem de Serviço
4-2 Os serviços serão iniciados no Máximo em 05(cinco) dos epòs a entrega da ordem de serviço.

i

V

4 2 Poderá este contrato ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art 57. da Lei
Federat 8666/93

4.3 O prazo de vigência deste comrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua
assiratuu

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5 1 Os recursos finarceiros para pagamento da despesa decorrente óo objeto daste Contraio
correrão á conta do

-

UNIDAOE: 1216 Secretaria de Saúde
ATIVIDADE:10 302.0021.1070 -Requelifleaçio de Unidade» Média e Alta Complexidade.
ELEMENTO: 44.90.51.00 - Obras e Instalações
FONTE OE RECURSO: 00
FONTE DE RECURSO:14
FONTE DE RECURSO: 23

*
V-

.

t

.

•

«.

x,

pWER

-

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ- 14.126 981/0001-22

-

CLÁUSULA SEXTA REGIME DE EXECUÇÃO
6 1 O regi lie de execução será o de empreitada por preço global

-

CLÁUSULA SÉTIMA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 Cumprir integralmente tudo que cetermina o Projeto e os demais componentes do Anexo II do
Edital TP04/2018. como se aqui estivasse transcrito.

7.2 Coligir tmediatamenle,(amas ou irregularidades aponladas pela CONTRAIAN TE na execução
ÚU VY.-

C

V

Itl.lto

terceiros

7 3 Responder, oor quaisquer danos que
em (unção do obieto do conlrato firmado

venham

a causar à União, Estado. Município ou a

7 4 Aicar com todas as despesas, relativas a mobilização, desmobilização, alimentação, transporte
e tudo mais de seu pessoal e equipamentos
7 5 Responsabilizar-se por ioda mão de obra necessária à realização do objeto do Contrato ao fiel
cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista de Previdência Social e
de seguro pela quai e responsável

7.6 Indenizar. mcluS've a terceiros, em consequência de eventuais oanos materiais ou
institucionais causados oeia CONTRATADA ou seus prepostos. r.a execução de suas atividades
7 7 Va-iier duranle a execução dos serviçcs responsável perante a SEINFRA

7 8 Assegurar que todo o serviço contratado esteia sujeito a mais ampla e irreslrita fiscalização
Obras e da Secretaria de Saúde a qualquer momento, inclusive oom direito de
sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as
determinações deste cortPato. responsabilizando-se a empresa contratada nesta tirpófese. por eventuais
pelos lec.nicos da Secretaria ee

despesas

l

7 9 Prestar todos os esclarecimentos que (orem solicitados pela CONTRATANTE a cujas
reclamações se obogam a atender prontamente, sob pena de no caso de recusa ou de demora no atendimento
de qualquer reclamação, a Secretaria de Saúde poderá confiar a outrem a execução dos serv’Ços reclamados
as expensas da empresa contratada, cujas ilcspeses serão descontadas de uma só vez. quando do pagamento
mensal subsequente, devido peia Prefeitura não cabendo impugnação de seu valor e sem prejuízo das
penalidades cabíveis

7 1C A modificação de m&mb'os da equipe tccn ca proposta, só será permitida por motivo de força
condicionado á aprovação da Secretaria de Saude juntamente da Secrefana de Obras, devendo o
suDsututo ser oe iguai ou superior capacidade reconhecida
maiy

7 1 1 í azer corn quo os emuregados exerçam suas atividades uniformizados em padrão único
utilizem os eq.npamenlos de segurança obrigatórios

e

7 12 Executa' os ser viços dc acorde com as especificações e elementos que integram o Edital,
obedecendo ngoiosamenie as normas tecurcas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, das
concessionárias de serviços públicos e detenuinações da SEINFRA

-

7.13 Manter no loca! dos serviços Diano de Obras onde serão feitas as anotações diárias,
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais e mão de obra. reclamações e problemas de
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL, DE ENTRE RIOS
CNPJ: la. 126.901/0001-22
order lecmcn pe-c responsável (étnico indicado na fuse de habilitação e pelos Iscais da Prefeitura O Diáno de
ouras lica’á arqu vydo na Secretaria de Infraestrulura apor, a conclusão dos serviços
í 14 Quando por motive de torça maior, houver a necessidade de aplicação de material “similar" eo
espedfcado submeter o pretendido à Secretaria de nfraestrutura para que a mesma possa se pronunoar pela
api ovação ou nâo oo material
’ 16

.

Retirar quando for o coso lodo o entulho doco"cnte da execução dos serviços

7 16 Reparar, comgir remever. reconstruir cu substituir, total ou parcialmente, as suas expenses.
obras/serviços objeto do contraio em que se verifiquem vícios defeitos ou incorreções. resuftantes de execução
rregular do emprego de maténas ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações

7 1 7 Regisua- o Contrato rio CREA e apresentar o comprovante de Anotação de Responsabilidade
Tecn-ca ART correspondente antes da emissão da orirneira Nola Fiscal/F atura
••

ir

7 1 6 Maruei durante toda a execução co contrato as mesmas condições da habilitação

7 19 Elaborar, mensaimenle os relatórios gerenciais das atividaoes desenvolvidas que integrarão a
base documentai paia as meaições linanoena

-

CLÁUSULA OITAVA OAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

í 1 Acompa nhar, fiscali/ar e avaliai o set viço objeto deste contrato.
6 2 Oisponlbiii7ar o acesso a iodas locais, para perruilir a ealização dos serviços
3 3 Realizar todos os pagamentos nas condições e preços ora pactuados

P 4 Dy ciência a '.’ON ' RAIADA ue quJ.vquei n edificações que venham a ocorrer neste contrato
b 5 ventre* o aceitar as notas tiscais/fatjias emitidas pela CONTRATADA recusando as quando

V

i

inexatas uu incorretas.

-

CLAUSULA NONA DO REAJUSTE
9 1 O valor oeste Contrato è irreajustave’ pelo período de 12 meses, salvo afteraçéo da planilha na
execução de servços náo especificados na mesma Ocorrendo pronogaçào que estenda a sua execução por
nais 12 iooze; meses seiã defendo reajustarnerlo dos preços contratados a partir da data da entrega da
Proposta de Preços peta variação do índice Nacional cc Preços da Construção Civil • INCC. ou na sua fatta.
inqioe leyalrrente prevsto a epoca

-

CLAUSULA DÉCIMA DA REVISÃO DE PREÇOS
10 1 As levsòos dos preços registrados oos serviços paia a manutenção do equilíbrio econõmrccfinarmeiro poderão occuei ahavès ae prnr.esso fundamentado e oue comprove alteração nos cusios por meio
de documentação a sei analisada pela Representação da Procuradoria Geral do Municipro

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FACULDADE DE EXIGIBtLIDAOE
11 i Ficu esiabclucido que. na h.poiese da CCN~RATANTE deixar de exigir da CONTRATADA
lai faculdade não nnpcTtara em novação. não se caractenzando como renúncia
de nx.gi-ld em OpurljiliOj .es lulvias

'.niH.quei 'cndivão ceve '.oiv.iato

A
A A
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITUKA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14 126.981/0001-22

-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA CESSÁO OU TRANSFERÊNCIA
e/ou cederá, no todo ou em parte,
de serviços especializados, as quais serão

12 1 Hca sstaoeleciao que a CONTRATADA não transfenrá
serviço ou obra obieto do Contrato, ressalvadas as suo- empreitadas
previamente $uo melidas a fiscalização para autorização

-

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES

C

V

13 1 Ao CONTRATADO que medir nas hipoieses abaixo relacionadas serão aplicadas as
vegumtes sanções graduadas conforme a gravidade da .filiação sem prejuízo de sanções ovis e criminais.
apos o prévio processo adir.iiisliaiivo gaiuntida a ampla defesa e o conlrariiiórto

’321 Advertência sempre que forem constatadas mtraçôes leves
13 22 Multa por atraso injustificado no fornecimento ou serviço, que será graduada de acordo com
a gravidade ca infração, vbedecictos os segumtes limites máximos
j

'Oh ide/ por centc) sobre o va.or da note de empenho ou do contrato, em caso de

descumpi >mento tolal da obrigação

v

b 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado

c 0 7% i sete dòcinos por ccnio) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço nSo realizado
por cada d a subsequente ac trigésimo
13 2 2 I As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (çrneo)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da aquisição, apôs prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda cobradas ludiciaimente, a critério da Secretaria Municipal

V

«r

de Administração e Fazenda.
'3 2 3 Suspensão temporana do direito do cadast/ai c i citai no prazo max.mo de 02 (dois) anos

nos que incorrerem nos mc-tos previstos abaixa
a) admitir possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual durante a execução do contrato celebrado com o Podei Publico, sem autorização em lei. no ato
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;

b)incoTur cm m execução do contrato:
c)Frustia . injustificada nerte licitação instaurada pela Administração;

f

d)cometer fraude fiscal:

!3 2<t Declaração de inidonoidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
os motivos dote''ninardes do punição og ate que seja promovida a reabilitação perante a autoridade / ’•*
competente para aoii&cn tt punição, os que incorram IOS iliclos previstos abaixo:
i
pc.cu'jiom

i

a) haver concorrido, compiovadamente. para a consumação dt ilegalidade, obtendo vantagem
t
indevida OJ se beneficiando, injustamente, das modTicações ou prorrogações contratuais;

t/M

v
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22
0) ansejar a sua contratação pele Administração, no prazo da vigência da suspensão do dtrelto da
licitar ou contratar com a Administração ou da declaração da inidoneidade;

c)fraudar, cm pre;ulzo da AoministiaçSo os contratos celebrados:
c.1) Elevando arbitrariamenle os preços

c.2). Vendendo como veidadeiro e peifeílo. bem falsificado ou deteriorado.
c.3). Entregando bem diverso do contratado.

c 4) Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V

4r

c.5). Tornando, injustiticadamente. mais oneroso o contrato,

13 3 A declaração ae inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, és
empresas e aos profissionais que:

13 3 1 tenham solndo condenação defmliva por praticarem por meios dolosos, fraude
recomimento de quaisquer tributos:

no

1 3.3 2 tenham praticados atos rlícilos. visanoo a frustrar os princípios e objetrvoa da licitação.

13 3.3 demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em viriude de
atos I'icitoj praticados

13 3 4 tenfi.rn sofndc condenação definitiva po' atos de improbidade admmistrativa, na forma da
lei.

13 4 As multas poderão sei aplicadas cumuiativamenie com as demais pertaitdades, a depender
do grau da infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não imoedmdo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
13 5 As mulas aplicadas deverão sei pagas espontaneamente no prazo máximo de 5(cinco) dias
deduzidas do vaor correspondenle ao vaor do fornecimento ou prestação do serviço, apôs prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o conlradilório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério
da Secretara Municipal de Finanças

ou

t

seido

13 0 A declaração de inidoneidade è de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem deia
receber delegação, confonne o caso facuilada a defesa dc intafessado no rei pectivo processo, no prazo de 10
Idcz) cJiaii da abertura ae visia podendo a reabilitação sei requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14 1 O presente contraio poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal
8 666/93 com as consequências indicadas no artigo 80 sem prejuízo das sanções previstas naquela tet e neste
con'/ato

14 2 Os casos de rescrsâo contraiu» serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito á prévia e amp a defesa

ék®
\

v;.r:.V!,

•

ESTACO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ; 14.I 26.90I/O OG1-22
14 3 No caso de rescisão deste contrato, a
material ;á entregue e aprovado pelo CON TR ATAN i F

PM6R
231
3—,

CONTRATADA receberá apenas o pagamento do

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA • DA FISCALIZAÇÃO
'5 1 Quando da emissão da ordem de Serviço o Secretário da Secretaria de Obras, juntamente a
Secretaria de Saude nomeará servidores com poderes de fiscalizar, que representario a CONTRATANTE diante
da CON1 RATADA no curso da implementação do presente contrato e lerão podares para verificar e exigir o seu
fiei cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos
e obrigações assumidas perante a CONTRATANTF

15 2 A CON1KATADA assegura ô fiscalização, todas as facilidades para o fiel
suas atnbuições inclusive c acesso a qualquer nora e sem qualquer restrição, a todos os locais.

Ir

comprimento

de

15.3 Reserva-se a Secretaria oe Intraeslrulura. o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
a mcapacidaoe técnica da CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e/ou da mão de obra
empregados, podendo, nesle caso. solicitar a resesão desse Contrato, sem que desse ato resulte o direito da
mesma piertear indemzaçâo, seja a que titulo for
comprovado

l

CLáUSULA DéCIMA SEXTA - DA VINCULAçáO
'0 l O presente instrumento v.ricula-se aos termos do Edital da Tomada de Preços nc 04/2018 e
seus Anexos e á Proposta apresentada pela empresa ora CONTRATADA quando de sua participação na referida
licitação e ao Contrato de Repasse n<> 82ti066/20l5. podendo a CONTRATANTE recusar-se a aceitar os
serviços p'estados uma vez constatada 3 desconformidade com as condições ora firmadas

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17 1 Toda e qualquer comunicação, entre as panes, sera sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas peia CONTRATADA seiern protocoladas, pois sò dessa forma produzirão efeito.
1 7 2 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei

4

4

eaei.il 0 (356/1/3

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
10 1 Fica eleito 0 Forc da Cidade Entre Rios. Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumpnmenlo deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mão
pnviiegiaoo que seja.

C por «ciarem assim, justos e conca ledos

assinam

es partes este instrumento em 04 (quatro) vias

de goal teor

Entio R'Os/BA. 22 de março de 2018
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Entre Rios, localizada na Rua da Olinda, S/N, Centro Entre rios - Bahia,comunica
que adjudicou e homologou em favor da empresa SANTHAFÉ CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ n?
18.768.110/0001-63, o objeto do certame licitatório Tomada de Preços 04/2018, Ampliação do Hospital
Municipal Professor Edgar Santos, conforme Contrato de Repasse nÿ 826066/2015, com o valor final de
R$ 570.399,73(quinhentos e setenta mil,trezentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).
Entre Rios, 22 de março de 2018.
Elízio Fernandes Rodrigues Simões
Prefeito

*

Tv. Son. Lduardo Veoso, Entro Rios BA lei.: (75} 3470-3331 | Gestor(a): Elizio Fernandes Rodrigues Simões
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EXTRATO DE CONTRATO,TOMADA DE PREÇOS 04/2018

-

A Prefeitura Municipal de Entre Rios, localizada na Rua da Olinda,S/N, Centro Entre rios Bahia, comunica que
firmou o seguinte contrato:
Objeto: Ampliação do Hospital Municipal Professor Edgar Santos, conforme Contrato de Repasse ns
826066/2015.
Empresa: SANTHAFÉ CONSTRUÇÕES LTDA ME,
CNPJ ne 18.768.110/0001-63.
Valor: R$ 570.399,73 {quinhentos e setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).
Entre Rios, 22 de março de 2018. Elízio Fernandes Rodrigues Simões - Prefeito.

%

Cr
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PWIER V
2°ÿ
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22

ORDEM DR SERVIÇO
Modalidade: 7 ornada de Preços

Processo l.icitatãrio PC 04/2018

-

-

_

I Objeto: Ampliação da Unidade de Atenção especializada em Saúde Hospital Municipal
Professor Edgar Santos, conforme Contrato de Repasse n" 826066/2015 entre o Município j
!
de Entre Rios Bahia c o Ministério da Saúde.
1
Fundamentação Legal: Lei Federai 8.666/93

_

-

i

4.

asaúr3SSSBBS|ÿ®«-w
Contratante:

I

1

Atividade: 10.302.0021.1070
Elemento de Despesa: 44.80.51.00
Fonte de Recurso: 00
Fonte de Recurso: 14
__
_ __
I Fonte de Recurso: 23
I t.elebrsiçãode Contrato: 22/03/2018
Prazo:
meses.
12(doze)
i
J
AUTORIZO a Empresa SANTHAFÉ CONSTRUÇÕES LTDA ME ,a iniciar os serviços de
ampliação da Unidade de Atenção especializada em Saúde Hospital Municipal Professor I
Fdgur Santos, conforme Edital e Anexos da TP 04/2018, sob a supervisão da Secretaria ,
t
Municipal de Obras, Serviços Públicos, Assunto-s Urbanos e Habitação.

!

_

_ __
_

_

_ _

__

-

Entre Rios/BA,23 de março de 2018.
<

4
Prefeito

4
CIENTE:
Carimbo C.N.P.J.

Futre Rios, 23/03/2018

í 18.768.110/0001-631
V
F.mprcsa

7

SANTHAFÉ

COSNTRUÇÕFS LTUA. -ME
RUA «ARIANO MOURA CAVAÍ.UNTE. 18 A
SALA J CENTRO CtP: 48.490-000
•

UI

!
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Anotação de Responsabilidade Técnica ART
Lei nQ 6*496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO

fDCAMR A

N° BA20170089668

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

INDIVIDUAL

_
___

_

1 ResponsSvel TócntCO

_

ANTONIO VITOR BARBOSA FERNANDES
Tiiaic passional ENGENHEIRO CIVIL

RNP 271606093-2

_

2 Contratante
C or-V a ta nre EP AC Projetos e Consuitoria ltda
AVENIDA TANCREDO NEVES
Compremenio Bloco A, Sala 42B
Cideae SALVADOR

CÿT/CNPJ 05 063.595/000 1 *48

N° 274
Bairro CAMINHO DAS ARVORES
CEP 41820020
uf 8A

Brazil
Teefone (71) 3450-4108
Cc-nirato 000

~ais

C

Emaif epic bra*ll{8}g mall com
Celebrado em
Tipc de contratante PESSOA JURÍDICA DE OIREITO PRIVADO
•Jaio: R$ 2.500,00
AçSo hslituaonai NENHUMA NAO OPTANTE

-

_

_

3 Dado* da Obra/Serviço
Proprietary Prefeitura Municipal de Entre Rios
RUA Euclldes Machado de Almeida
Bairro Centro
Complemento
UF BA
Cidade Entre Rio*
Teÿeione 175)3420-2731
Email
Coordenadas GeogrOficas Latitude: -11,941067 Longitude: -38.078049
Previsâo d e téfm i no 17/07/2018
Dais de inioo 17/07/2017
Pmaiidaoe Saúde

__

’2 Eíecuçào

Projeto

>

CONCRETOS

_
Pronto
_
_
_

Nv 86

CEP 48180000

_

4. Atividade Técnica

-2A

CPF/CNPJ 14 126 98110001 22

CREA-BA-1025

->

CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUÇÃO

->

ESTRUTURAS E

Ouanudade
3C7 68

Unoade
m2

#109 • ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

__
________
Apòs a conclusão das atividades técnica* o profissional deverá proceder a baixa desta ARI

5 Observações
de estrutura ae concxeio armado da Reiorma / Ampliação Hospital Edgard Samos Urgência

G Declarações

,

,

, ,

DecJaro Que esiou cumprindo as regras de acessibilidade prevtsias na* normas técnica* da ABNT, na legislação especifica t no decreto n 5256 2004
7. Entidade de Classe
NENHUMA NAO OPTANTE

-

jJL

8. Assinatura*
.

*->).»

hs

iL

___

--

IfT-

be

l. .'/*• if

„J
*

ANTONIO VÍTOR BARBOSA FERNANOtS CPF 021 437.68548

Declaro serem verdadeiras as informações acima

t-y

2iLi

de

J O /j

_ 9 Informações _apreseniaçAo do
pagamento ou conlerència no
A ARI e válida somente Quando
_ 10. Vator _
Local

•

Valor da ART R$81,53

EPAC PrO}*WJí t ContuKora Ltda ÇNPJ: 06041 6*4/0001 -4B

data

comprovante do

quitada, mediante

Pagofrn Z7/05/2017

siie do Crea

Nosso Número 47304490

A &jtani»Gâ*a* oâsra APT pods $*í verificada am nnp ucrea-oa »<tac com txipu&iico our-» a cn*v« SOOaVV
Ifflpreuo am 28/06/2017 a» Oti 56 20 exv içt !?7 136 J9 242

Processo: 13006e18 - Doc. 934 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMOES - 21/06/2018 08:53:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7eb8027-7bb1-489c-a6c7-a7f218c4010d

Pagma 1/1

\

RRT SIMPLES

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Biasi!

N° 0000004826759

INICIAL

INDIVIDUAL

Registro de ResponsabilidadeTécnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome CARLOS LIMA LINS
Registro Nacional: A81899-2
Titulo do Profissional. Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: EPAC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 05 063 595/0001-48
Registro Nacional' 7672-4
2. DADOS DO CONTRATO

_

_

_

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.126.981/0001-22
Contrato: 008
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 04/07/2016
Data de Inicio: 04/07/2016

Valor Contrato/Honorários: R$ 5.500,00
Previsão de término 30/09/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ÀBNT, na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUY BACELAR
Complemento

N°

CENTRO

00

Bairro CENTRO

UF 8A
CEP 48180000
Cidade:
Coordenadas Geográficas Latitude: 0

ENTRE RIOS
Longitude. 0

4. ATIVIDADE TÉC NICA_____
Atividade: 110.3 -Orçamento
Quantidade: 320,68

Unidade m2

-

Atividade 1.1.2 Projeto arquitetónico
Quantidade:

Unidade: m2

320,68

Atividade 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto
Unidade m2

Quantidade: 320,68

-

Atividade: 1.51 Projeto de instalações hidrossamtárias prediais
Quantidade: 320,68
Unidade: m2

Atividade: 1.5.7

prediais de baixa tensão
- Projeto de instalações elétncas
Unidade: m2

Quantidade: 320,68

Apòs a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO
Projeto arquitetônico, orçamento e projetos complementares da amplisçao e reforma da unidade de urgência do Hospital
Municipal Edgar Santos, fruto de convénio com o Ministério da Saúde, n° 1.028.417-21

6. VALOR
Valor do RRT:
Total Pago:

R$ 83,58

Pago em: 13/07/2016

R$ 83,58

<ÿ

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/vi0w/sight/extemo?forTn=Servicos,
com a chave:406dY5 Impreeso em: 30/06/2017 âs 11:44:51 por , ip: 200.165.12.193
www.caubr.gov.br
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N°0000004826759

INICIAL

INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
de
Local

Dia

de
Ano

Més

|

__

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CARLOSÿL I MA LINS

CNPJ; 14.126.981/0001-22

CPF:490 093.385-68

%0

A autenticidade deste RR1 pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sjglTt/ex1emo?form=Seívicos1
com a chave 406dY5 Impresso em: 30/06/2017 às 1 1 44:51 por . ip 200 165.12.193
v<ww catibr.gov.L>r
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RRT SIMPLES

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

