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TOMADA DE PREÇOS-N°008/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N" 08643/2018

8.L2. A Fiscalizaçäo Podera designar o acompanhamento. gerenciamemo. supervisào e tiscuÌÊ7ação da obra por uma

Empresa Especalizada, mediante procedimento de licitação especinca. a sua Comrataçän, que passara a ser Denominada

Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manpal tspeafico da Por:aria 164 2013 e sua:s Alterações

KL3. A Focalizaçào destra verificar. periodicamente, no decorrer da execuç3o do contrato, se a l icaante vencedora

mantem. ein compatibilidade own a obrigaçòcs auumidas. indas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licilaÇÙØ.CompTGVadd mediantC CODSUÍtà JOS RGÄ $ RLSŸÛ SAŸl 19. CADIN 08 CCCliÜOCS COmprobatOnah

A.l.4. \ l iscabração tera podeles plua agir e Jet:dir perante a t'ontrauda, me usive ie¡enando serviços que esuserem

eni debatordu corn o Contr.tto, com at Norrnas Tecucas da AUN fe com a acihur tee:nca cormagrada pelo uso,

obagando-se desde p i (.ontratad3 3 3titsival e taaM,u o acesso da ! induassa. oos serviços, e a todos os elememos

que foren necess.irios ao desempenho de sua missho

8].5. A Fiscabração:era plenos poderepara susur qualquer scruço que nûo estya sendO C\fLDÎ3 €¾Ï ÔEG ÎÔfD b

do Contrrato dando conhecimento des fatos à autondade competente responsatel pela eNecuvio do etmtree

ILL6. Cáberá à Fiscalização verificara ocorrência de fotos para os quais hala side estipulada qualquer penalidade

comratual, A Fiscalizaçëo infonnará ao setor competente quánto ao fato, instraindo o seu relatório com os doeurnentos

necessárioA e em caso de imdta a indicação do seu valor.

8.LT. A a;¾ e ou omissau, total ou parciaL da Facalizacio rao cornira a Contimada da imegral:esponsabihdade pela

crecução ao obicto deze contrato

8.1.8. Fra asegurado aos tecnicos Ju W NICÍPIO o ducto de, a vu entusivo tractio, aen.Lpanhar. fäcabzar e

participar, total ou parcialmente duetainente on anav<h de lesseiros ca emusão des 2ervi os prestados pela hcitame

vencedora, com hrte aceno ao local de Trabado para ottengo de quaisquer escldTCLimënlut )LlgaßØS ROCOMOT4 SD

eketucà dos ser lÇos

CLÄUSULA NONA - TRANSFERÊNCIADO CONTRATO E SURCOVfRAT AÇÃO:

9.L A CM i RA I AIM Pào poderi transferir ou cedet e cresente Contratu podendo subcontratar paraaincree os

servryos reiamos ao mesmo desde que com preno e cupresse consentimento por esento do CONTRATANTE. sob pena

do disposto no sem 13].3:

A2. Sers permiuda a subcontrataçào dos surviço de maatag.em mealmea. eletrica, detalhamento= econnadios. estudos

laboratorials. ensales, escavages por processos nuo deennh or escavação de rocha a fogo e sers iços que nao errepm
























































































