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PREFEITURA MUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS
TOMADA DE PREÇON - N'000/2f 18

UMË¾> ADMlNISTRA OG)- N L21

h) Nonnas da Vigdencta Sarotana e Secretarla de Melo Ambiente do Mumcip a

4 Normas das concessionanas locais de servpos, tafs como Corpo de Bomteros. Embasa. Coeiba, etc

j) Normas, regulamentose portanasdo Mimstério do Trabalho e Emprego - \ãTE.

k) Normas regulamentosdo INEMA. SEMA

1) Normas, regularnentosdo DNPM

m) CONAMA Resoluçàc n° 307 (05/07/2002), que estabelece diretnzes, er tènos e procedimentospara a

gestha des residuos da constTUçào ovd

n) Convençáo Coletsva de Trabalno vigente que estabelece condiçðes t abalhastas das categenas de

empregadosenvolvidasna execuçáo do objeto,

o) Manuals fácmcos - Presenções e onentaçóes constantes dos manuan tècmcos dos fabocantes de

eqwpamentos eletromecamcos instrumentos de mediçào e mecanismos de automação no aue tange a

transpode, estocagem, montagem, rnstalação e teste de opelação.

CLÁUSULA OFTAVA - OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:

8.1. FISCALIZAÇÄO

8.1.1. A coordenação do contrato bem como a Estadaçác da execaçàc da otra sera reakzada pelo

MUNICIPIO.por tècmcos designados na forma do Att ° 67. da Lei 8 666/93, a quem compete venficar se a

Lsatante vencedoraestá executando os trabalhos observando o CronogramaFisico Financeito do contrato
Termo de Referência Espeofecaptes Tecnicas Mer,onats Descrevos >cielos Bascos ekweetos
técnicos e de acordo com as demais documentos que integram o contrato

8.1.2. A FW: zapäe Podrá despnat a acomparnamento gerenciamento supe sâ e fiscalzação da

CDía po< uma Empresa Espeaauzada med;ante p-ocedirnerto de botagho espeedea à sua Contrataçáo
que passara a ser Denominada Gemocladora em atendimento ao que deter mina o Manual E specífico da
Portana RA 3 e suas Ateraç es

8.1.3. A Fiseabzaçáo devma verhear, Genedicamente. Do decorrer da execuÇão do contrato se a Ucitante
vencedoramantém, err compatibodade com as obngaçõesassumidas todas as cond çôes de habilitação e

maalhcaçao ergidas na botação cornprovaca medrante consatta aos ORGA3S RESPONSMEIS CADIN
certdées œmprecatonas

8 1.4. A F:scabraçâo tera coderes pa'a agtr e acadsr perante a Contratada. intiusive refeitarda swv os que
estverem em desaceda ::om o Centrato. com as Normas TRocas aa ABNT e com a melh c, ca

consagrada pelo uso, abagando-se desde já a contratada a assegurar e facil tar o aæsso da f sea ação
aos serviços, e a todos os elementos que forem necessános ao desempi ho te sua missão












































































