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exclusivamente. Correrão por sua conta mdusve o rec stro do ser; o coFtratado atu ao CREA do loca: de

execucäc das obras e serv os

7.16. Todos os acessos necessános para Dermitir à chegada dos equiparnentos e matenais no local de
execaçåo dos serviços deverêlo ser previstos, avanando-se todas as suas dificuldaces. pots as custos
decorrentes de qualquer serviço cara melhona destes acessos correråo por coma da Coritratada

7.17. A contratada devera manter om Precosto aceito pelo MUNICÍPIO, no local do serviço. para
representáda na execução do objeto contra:aco :An° 66 da Let 8.666/93)

7.18. Responsabilizar-se desde O miceo das abias a:e o encerramerão co connato, pelo Dagarrento integral
das cespesas ao canteiro referentes a àoua energia telefone ta×as .mpostos a quaisquer outros tnotJos
que venhar, a ser cobrados

7,18.1. No momerito da desmoMizaçáo, para hueração da uhma Tatura faz-se necessana a apresentação
da cerndão de quitação de cebaos. referente as despesas corn água energia telefone, taxas, impostos e
quatsquer outros trioutos que venham a ser cobrados

7.19. Promover a substitupha das profisslarais integrântes ca equipe técnica someme quando
caractentata a suoeneniencia das situaçóes de caso 'oruito ou força moor sendo que a suostituição
deverá ser feita por profissional de perfil tecnico equivalente ou supe-ior e mediante previa autonzaçäo do
MUNICDP3O

7.20. A contratada responsabdizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas construçóes
instalaçðes elètricas cercas equipamentos. etc

.
bero como 001 aqueles cue vier causar ao MUNICIPlO e a

terceiros ex ster tes nos locals ou decorrentes da execaçáo das abras etou serviços e fornecirnentos, objeto
deste >oetc Basico

121. Durante a execução dos serviços e cores cace's a empresa cornratada as seguintes n ec cas

7.21.L lastalar e manter no canteiro de otras 1 (uma! placa de identincaçëo da obra com as seguintes
mformações nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART. n° do Contrato e
Contratante iMunteiolor conforme Lei n*5 194c'966 e Resoluçäo CONFEA n° '98/1971.

7.2L2. A placa de idenniicação Das obras e services deve se- ,o padrão definido pele MUNICiPIO.
resce¢ado o Manua" de identificaÇAo da Placa de Cra de Mmistène das Cidades e da CAIXA e em loca:
Dor eie me:cade.

7.213. Goter junto ao Órgho responsavel do Municípic o arvará ce consuução e se necessena o a.vara de
demohção na forma das disposiçóes legais em ago
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7.21.4. Manter no local das obrastservtÇos um Diáno de Ocorréncias, no Qual se ão feitas anotações dianas

referentes ao andamento dos serviços, qualidade oos materlats mbo de obra, etc. como tambem

reclamações, adverténcias e poncipalmente problemas ce ordem teamca que regueirarr soluçào por uma

das partes Este diáno dev<lamente rubncado pela Fiscahzaçào e pe,a Gantratada em todas as vras ficará
em poder da Contratante apos a concluseo das oorasiseraços.

7.2£5. Obedecer às nosas ce Ngene e prevençao de acidentes a fim de garantia a salubr cade se
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serwços

7.21.6. Responder finarceiramente. sem preµzo de T.ed:oas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados à Unido, Estado. Municiplo ou terceiros. ern razão da execuçäo das
obrastserviços e

7.21.7. Fazer com que os cornponentes da equipe de mão-de-oora operacional (operános) exerçam as suas
atividades devidamente un:formizados em padréo unico (fardâ) e fazendo uso dos equipamentos de
segurança requer:dos para as atividades desenvolvidasem obse:vánc a à leg:slação pert:nente

7.22, Na execaçào dos serviços e obras de construção objeto da Lccação a contratada deverà atender as

segulates normas e praticas complementeres

Normas e Exigencias espeelficadas na Lei Federal 8 6Œl93 e Suas Alterações.
Projetos Normas Comolementares e demais Especificaçöes Teoriscas

Codigos leis decretos poianas e normas fecerais, estaduais e muncipais. inclusive normas de
concess=onárias de serviços cúblicos, e as ñormas tecnicas do Municíp:o especifica para obras
instruções e resoluções aos órgãos do sister:a CREA-CONFEA e

Normas taracas da ABNT e do INMETRO. e pancipalmente ro que diz respeito aos reqwsitos min;mos de
qua!Klade utilidade, resistência e segurança

Sistema Nacional de Pesqwsa de Custos e Indices ca Construçào Cive - SINAPI:
Código de Obras e Lei de Uso e Ocupaçáo do Scio

Normas da Vigilância Sanitàna e Secretaria de Melo Amolente do Muniemio
Normas das concess-onanas locais de sereços, taas como Corpo de Bombeiros. Embasa. Coeiba, etc
Normas reguiamentos e portañas do Mmisteno do Trabalho e Emo-eoo - MTE
Normas. rege'arnentos do WEMA SEMA,
Normas regulamentos do DNPM

CONAMA - Resoluçáo re 307 t.05/0¯¤2002). que estabe ece drremzes entenes e procedimentos para a
gestão Cos res duos da construçào civil,

Convençäo Colehva de Tracalho v:genta, cue estabe ete condições trabalhistas cas categonas de
empregacos envolvtlas na execuçëo do objeto
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Manuals Tecn-cos - Preseng es e one,tagóes constantes aos manuals tecn cos dos fabacantes ce

equeamenics eletramecân-cos instrumemos de med çác e mecanismos ce automaçëo ño gue tange a

transpone, estocagern montager, instalação e :este de ooeraçâo

7.23. GARANTIA DE EXECUÇÄO E SERVlÇOS DE ENGENHARIA:

7.23.t como garanha para a compieta execuçäo das congaçóes contratuais e da liquidação das muitas

convene:onais, fica estipuisda uma "Gara,tta de Fiel Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do

valor de Contrato, em espécie Seguro Garantia ou Fea,ça Bancare a enteno oa CONTRATADA

7.23.2. O Mon¾nte dessa Garantia de Flet Execuçào
,
determeadocom oase ro A1 55 oarágrafo 3° da

le: ,°
B 666/93 e devido ao volume de recursos finan;..elros ervolvicas ao are:e imposto para pena:ização

da CONTRATADA pela ltern antenor. ás magnitudes e espeedcidades das obras. Dem come as

caracle-istcas fisicas e amb.entais envolv.cas

7.23.3. Apös a assinature do Termo de Focerramento Fistco do Contrato sera devolvidaa 'Garantia ae Rei

Execuçào" uma vez venficaca a perfe:ta execuçác cas obrasserviçose oemals obogações contratuais

7.23.4. A caução e especie deverá ser depositada em -nstitwçáo 'manceira oncial credenciac pelo

MUNICIPlO. em conta remuneraca que pocera ser movrrentaoa somente por aidem do MUNICiPlO

7 23.5. O ceposito da cauçëc e conarcionacte para a em:ssèo da Nota de Empenho

7.23.6. Em caso de rescisâo contratual, a devoluçáo da garanha contra-eal a CONTRATADA ocorrerà nas

situaçöss amparadas pelo §27 Art 79, da Lea 8 666/93

7.24. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS.

7.24.1 Conciu'dos os senaços, a Contratada solicuara ao MUNICIPIO afaves da Fiscavaçáo o seu

recebimento prevasório que oeverá ocorrer no prazo de 15 (quinzei dias oa data da solicitação

7.24.2. O MUN1CÍPIO terá até 90 (novental dias para at'aves ce Comissho. venficar a adecuação dos

sentiços recebidos com as condpões contratadas, emärem parecer conclusivo e, no caso de projeto
aprovação da autendade competente

7.24.3 Na hipotese da necessidade de correção, mdependerte de preaste nos trans 7 24 1 e 7 24 4 Sera
estabeleado um prazo para que a Contratada As suas exoensas cornplemente ou refaça os serv ços
re¡eltados Aceito e aprovado o serviçoiprojeto : MUNICIPIO erM ra o Termo de Recebemento De'irdivo
dos Sereços que deverá ser assmado por representante autorzado da Contratada possibilitando a

I beraçäo da caução contratuai
































































































