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812 A F:scauzaç&o Poderá des>gnar o acompanhamentô gerencamerm. supermsão e OscalzacAo 3a oma ser uma

Empresa Especialuada reediante procedimento de botaçao especoica à sua Contrataçào aue passare a ser

Denomanada Gerencadora em atendimen'a ao que Geterrona o Manual Espeofico da Portia *54 20'3 e suas

Alteraçðes

8 L3 A Fiscaht;sçAo deverà vechcar pesodernente no de re: n cœ:e;A := te

mantém em compat:badade com as obrgwoesassomaas, todas as come;f s os a

na uc:tação, comprovada mediante consulta aos ÒRGACS RESPONSAVEis CADIN ou certedoes cortv

G.L4 A Fiscaftraçâo terá poderes para ager e doodir perante a Con:ratada inatuove regettando ser¿iços que astvare,

em assacordo com o Contrato, com as Normas Tecnicas da ABNT e com a melhor teenca cansagrada pelo uso

abogando-se desde já a Contratada a assegurar a faciutar o acesso da FiscabraçAo aos serwpos e a todos os

elementos que forem necessânos ao desempenho de sua m:ssão

8 LS. A F:scabração tera pienes poderes pra suso Qua ,:er sertgo Joe de e

termos do Cor.tæto, dando contecimento dos fatos a autondade compe:eno resp :s -- -
-

8 1.6. Caberá a Fescalizaçëo verificar a ocorrènoa de fatos para os qua:s ha;a sde est pu ada qua guer penalcace
contratuai A FiscabzaÇAo informark so setor comoetente quanto ao fato, instrumdo o seu relatóno corn es docurrentos
necessanos, e em caso de mutta a indicagho do seu valor

8.07. A açao e/ou omissio, total ou paroat de Fiscahzaçào nao eximrá a Contratada da mtegra resco,saokade ce a

execuçac Oc cojeto deste contrio.

8.08 Fica assegurado aos técn Ces do MUNsCÎP 3 0 diretto de a seu e;e .us

partopar. total ou parca:merite diretamente ou atraves de tercesos ca execuÇAo dos servpas prestaa a De e i

vencedera, com hvre acesso ac icral de trabalhe para obtenção de quaisquer esciateo emos ajos necessancs a

execuçëo dos serviços

CLÁUSULA NONA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E SUBCONTRATAçÃO:

9 L A CONTRAl ADA não poderá transfenr ou ceder o presente ontemo ponenco

serviços reiahvos ao mesmo desde que com pr ce er asso ese re r

do disposto no item 13 3

9.2 Serà permibda a subcontratação dos serviços :18 montagem mecAnica eléteca, detalhamemos consir .m

estudos laboratonais. ensaios, escavaçðes por processos nao destruuvos escavaçâo de rocha a fogo e sereÇos con

não estejam contemplados e Inctusos nas parcelas de relevãnaa pertencentes ao objeto desta hona ho com anuanoa
prèvia do MUNICIP:O

9.3. A subcontrataçào não exclui a responsabdicade oc contratado de suas responsabú dwjes c: r a se ega 5
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9.4. Será undada a subcontrataçáo total do objeto

9.5. Caso ocorra a subcontratação atado no sutitern 9 1, devera ser Desen.a . emahe e c: a

microempresas e empresas de pequeno porte nos terrnes ca an as inoso l da L ~. 123

9.6. As empresas subcontratadas também devem comprovar, junto ao MUMCÎPlO. antes do imrao oos nata nos cc
estio em situação regular juridico/fiscal, p<evidencléria e trabathista, e que entre os seus d retores :esponsáves
técnicos ou sócios 080 constam funconànos, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no MUNic NIO

9.7. Não será pe<mrtida, na presente Weitaçào. a partlapaçAo de amp<esas em consórcio

CLÁuSULA DÉCtMA - SANÇÖES ADMINISTRATivAS

10 1 Ficard impedida de hoitar e contratar com o Mon cap.o sern pre;Wzo des omas ; ce n a - à

demais contoaçóes refendas no Capitulo IV da Let N' S66&93 ,0 que Douber garantido o :'eic ce a 2c a

3efesa a botante que

a) Convocada dentro do prazo de vahdade de sua Proposta mia assinar o Contrato
b) Apresentar documento falso ou fizer declaraç&o falsa,

c) Ensepr o retardamento da execução do obleto detta Concorrencia Pùbbca,

d) NAo mantiver a Proposta, injustificadamente.

e) Falhar ou fraudar na execução do Gontrato

f) Componar-se de modo midôneo.

g) Cometer fraude fecal

10.2, Pela inexecaçào total ou parcal do obyto da Concorrencta Pùbbca a AdmimstraÇ&c da Prefeltera Mumapai de

Lauro de Freitas poderá garanuda a defesa prévia. aphcar à hotante vencedora as seguintoa sançð¢s

a) Adverténoa

b) Mutta moratóna de 0.2% idets dèamos por ce,tc) por da de atrase na execu;AC de Cen '
¯,

valor gional do respectivo lote

c) Mutta de 2% (dois por cento) a partir de 16° déamo sexto> da ate a 3 d.a de aras a

d) Mutta comoensatóna de 10% (dez per cento) sobre o valor global do respectrvo tote,

e) Suspens6e temporána de pertopaçëo em bataçao e empedsmento de contratar corn Administração por penoco e a

supenor a Goss (02) anos

f) Declaração de inidonexiado para 4cdar ou contrator com Aamentstraçào Púthca

10.2.0 O atraso ingustifcado na execuçâo do Contrato por periodo supenor a 30 itanta) dias, podera enseia'a resosso

do Contrato.

10.3. As muitas apkcadas serbo coscontadas dos cre os da conva:ada ou na opossitMace mzo r a ' pon e-

até 15 (qumre) dias, da data da comun-cação ofbal e caso não compada serão cobracas ya ca r

Pa mumdrg5e


































































































