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7.12. E×ero a vigilância e proteção de todos os matenas e equipamentosnos locais das obrasiserviçose

fornecimentos

7.13. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessánas (mediante anuéocta previa da

Fiscah2eçào;. para possiblitar a pedelta execuçåo das oorasiserv!Ços e fomecimentosno prazo contratual

7.14. Responsabilizar-sepelo fornecimentode toda a meo-de-obra sem qualquer v:nculaçào empregaticia
com o MUNICÍPfO,bem como todo o matenat necessário à execução dos serviços ob;eto do contrato

7.15. Responsabitzar-se por todos os Onus e obagaÇÕes concementes a legislação tnbutaria, trabalhtsta
securitána, previdenciana.e quaisquer encargos Que incidam sobre os malenais e equipamentos os quats

exclusivamente, correrbo por sua corna, inclusive o registro do serviço contratado junto ac GREA do local de

execução das ooras e serviços

7.16. Todos os acessos necessános para Dermihr à chegada dos equipamentos e matenals no local de

execução dos serviços deverão ser previstos avallando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentesde qualquer serviço para melhona destes acessos correrào por conta da Contratada

7.17. A contratada deverá manter um Prepasta. aceito pelo MUNICIPIO, no local do serviço, para

representà-iana execução do objeto contratado iArt°68 da Lei 8.666/93)

7.18. Responsabilizar-se, desde o inicio cas obras ate o encerramento da contrato, pelo pagamento integral
das Gespesas do canteiro referentes a água. energia. :efefone, taxas. :moostos e quaisquer outros tanutos
que venham a ser cobrados

O 7.18.1. No momento da desmocilização, para ilberaçåo da ultima fatura far-se necessána a apresentação
da certidão de qudaçào de debitos, referente às despesas com água energta, telefone taxas impostos e

quaisquer outros (Abutos que venham a ser cobrados

7.19. Promover a substituiçào dos profissionais integrantes da equ:De tècnica somente cuanco
caractenzada a superveniència das situaçóes de case fortuito ou força maior sendo que a substituição
devera ser feita por profissional de perfil tècnico equivalente ou supenor e mediante prévia autorizaçáo do

MtJNICÍPIO

7.20. A contratada responsabilizar-sepor todos e quaisquer danos causados es estruturas con truç6es.
Instalaçðes elétncas, cercas, equipamentos etc bem como por aqueles que vier causar ao MUNI PIO e a

terceños. e×lstentes nos locals ou decorrentes da execuçào das obras e:ou serviços e fomecimentok objeto
deste Projeto Basico

7.21. Durante a execução dos serviços e obras caberá à empresa contratada as seguintes medidas
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7.21.1. Instalar e manter no canteiro de obras : i.uma) placa de edentificação da obra com as seguintes

informaçòes nome da empresa (contratadat RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e

Contratante (Município), conforme Le n°5 194.'1966 e Resoluçào CONFEA n° 198/1971,

7.21.2. A placa de identificaçào das obras e serviços deve ser no padrão defintdo pelo MUNICiPIO.
respeitado o Manual de Identificaçâoda Placa de Obra do Ministéno das Cidades e da CAIXA e em local

por ele inoicado;

7.21.3. Obter junto ao Órgão responsáveldo Municipio o alvara de construção e, se necessano o alvara de

demoliçáo na 'orma das disposições legats em vigor

7.21.4. Manter no loca das obrastserviçosum D:eno de Ocorrencias, no qual serão feitas anotações dianas

referentes ao ancamento dos serviços. quahdade dos matenais, mâo-de-obra, etc. como também

reclama;öes, adverténcias e pnncipalmenteproblemas ce ordem tecnica que requeiram soluçáo por uma

das partes Este oldno, cevidamente ruancado pela F=scahzacho e pela Contratadaem todas as vias, ficará
em poder da Contratanteapos a conclusão das ob astservgos.

7.21.5. Obedecer as normas ce hg ene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubndade e a

segurança nos acampamentose nos canteiros de servpas

7.21.6. Responder finance=ramente. sem prejuizo de r edidas outras que possam ser adotadas por

quassquer danos causados à lJniho. Estado Municip o ou terceiros, em razão da execuçào das

obras/serviços, e

7.21.7. Fazer com que os componentes da equ:pe ce mão-de-obra operacional (operanos) exerçam as

suas atividades devidamenteuniformizados em padrão unico (farda) e fazendo uso dos equecamentos de

segurança requendospara as atividacesdesenvolvidas,em obsemáncia à legislação pertinente

7.22. Na execução dos serviços e obras de construçáa. oojeto ca citaçào a contratada deverá atender as

seguintes normas e práticas comolementares

a) Narrnas e Exigenc:as esoecificadasna Lei Federal 8 666/93 e Suas AlteraÇöes

b) Projetos Normas Complementarese demais Especificaçóes Tècrucas.

c) Codigos leis decretos portar as e normas federals estaduais e municipals, inclusive norm de

concessionánas de serviços pubbcos e as normas tecnicas do Mumcipeo especifica para obras ,

d) Instruçóes e resoluçóes dos órgács do sistema CREA CONFEA, e

e) Normas tècnicas da ABNT e do INMETRO,e puncapalmente no que diz respeito aos requisitos mín mos

de auandade ut&dade resistencia e segurança
f) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ind:ces da ConstruçàoCivu - SINAPL

g) Cod:90 de Obras e Lei de Uso e Ocupação ao Solo,
































































