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2,2. PRAZO DE GARANTIAS:

2.2.1 O P'azo de Garanha dos serviços prestados eo previsto na leg slaçào vigente e cef on nr

Civu Brastleiro

2.2.2. Todos os serviços licitados devem atende" as recomendações da Assoc.açào B-asdeira ic Nrs

Tectlicas - ABNT (Le n ° 4 '60 de 21 1" 62) no oue ceuoer e pancepalmente no que ryz resped -r

requisttos minimos de qualidade utilidade resiste,aa e segrança

CLAUSULATERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÄO:

3.1. O objeto ao presente Contrato seva exec-taco suo regirne ce emplettada por preço coba c:

prev.sto na Plantiha OrçamentáriaapresentadaDela CONTRATADA em sua Proposta de Preços.

3.2. Os serviços serão pages mensa,mente com base nas quan:idades efetivamenteexecJiadas a , cío la

previamente pela CONTRATANTE atravésda meação ce Servpos Executados

CLÁUSULAQUARTA - VALOR DO CONTRATORECURSOS:

4.1. Valor total para execaçáa co objeto desie Cant ato é est:mado em R5 949.563,52 inovecer'03 ·

quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e très reais e cinquenta e dois centavos)

4.2. As despesas pa'a Dagamento ceste Contrato correrac por conta dos recursos cons gnad.s Dr.

orçamento Mumcipal para o cresente exerc co cor orme rubaca

SEcRETAÃiÀ MUNi PAL DE ¡NFRAEsŸRUTuRA

nidadebreamentária Programa/Agás Elementahmapesa anledexueurso
000000 3421014 33903900 Õ000

000000 342Vit?A 44ecMOO ¾00000

CLAUSULAQUINTA - MEDIÇÒES E FORMA DE PAGAMENTO:

6.1. Os pagamentos das obrasiseimgos e tornecimentos serão efetuados e feats mensa'mente de c

com as medições com base nos preços ustános propostos e cor ta apresentaçáo ca Nota c.

devidamenteatestada cela e scaluaçãc do MUMClPlò forrrairnente designada, acompartada 10 r

dos tracalhos cesenvolvidos e do reseecuva Beietvr de Medição referente ao rres de oc ww

ooservanrJo-se od sposto mes s.biters segu "tes

5,1.1. Para efeito de pagarrente será onservaco o orazo de am 30 ,W dias condos C3 tado d

final do per odo de adimplementode cada parcela estipulada
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5.1.2. O pagamento ca insta açào e manutençáo do cantewo moodrzação e desmobúzaçãc serà oc t a

apresentaaa na proposta respeitado o valor marmo constarde na piandha de preços urviénos as e 9 i

o Termo oe Refereacta nos correspondentes percentoa.s

5.1.2.1. Instalaçào e marcençào do canteiro de acordo covi o cronograma f rance:ro p-coom

5.1.2.2. Mob:llzação sera reabzado medição e cagamento oe 50% do valor proposto para o iter, na pr or

O
rned çào Os 50¾ (cinquerta por cento) restantes serão medidos e pagos após efehva mobiliza;&o oe was

aquinas e equ parentcs

5.1.2.3. Desmob:izaçeo ao s a total desmeblizaçûc comprovada ce a Escabzação

5.2. Acam'straçào Locai (AU - se'á pago confo'me o pe-centual de serviços execdacos

conforme a fórmula aba ×o Emzar,do-se ao recu-so total desteado para a item

5.2.1.%AL = (.Valor da Medpho Sem Al va ce contrato ún:uso adtvo franceiro) Ser' 70

5.2.1.1. Administraçào Loca IAL) teråo como un cade na planúna orçamentana global e sera rw

acantaativo ao percentua em numero inteiro em valcr absoluto cern ne máximo duas casas dec r als

5.2.1.2. Caso baja atraso no cronograma por mewos ocastenados celo MUN1CÍPLO serà pago var ' >

da Administração Loca1 (AL) prevista no certcoa da Tediçáo

5 3. O cronograma Asicañoanceiro apresertado pela 3Citante deve atender as ex géncias de Tero e i

Referércia e ser entendido como parnera estimatwa de evento aos sermços ob,eto Gesta \cuação r

base nesse cronog-ama ce hastação sem âgustado UT cronograma de execu ho de ace'do enn

programaçào Asica e f'rancewa extstente por ceasào Ga er,-ssAo da ordem de selvaça aser ce

contrato ou de outro docur,ento hábd

5.4. O Dagamento referente a cada mediçà; se-á 1 Derado med,anie ccTo-avaÇAodas ægarca es s

6.4.1, A 'atura devera vir acor,oanhada da doeurren:acácreistva à ap·ovaçãopor parte da scal za e

seTço faturado :ndicando a data da accovação do evento cae será conside-ada corro dda fma a

adimplemento da ob'igaçào cordorme estabelece este Termo de Referencia

5.411. O MUNICÍPlOconsidera corro cata nai do pericco ae adimplemento, a data uto seguink et

entrega do documento de cob'acça no protocolo da Secretana de 'nfraestrutura - SEINFRA nu PT

Munopal de Lauro de F-eitas considerando a aprovaçàcda medição por conta da Fiscaura;&c a pm e

oval serà observado o Díazo enado no suodem 2 1 1 para pagamento Conforme estabe leewb y




































































