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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2009 
 

 
1. OBJETO DO CONTRATO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos limpeza urbana de 
praças, ruas pavimentadas e seus respectivos passeios e também outros espaços públicos. 
 

 
2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA. 
 
2.1 - A Contratada, deverá executar os serviços descritos abaixo: 
 

2.1.1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS 
QUE CONSISTEM EM: 

1) Limpeza de areias, remoção de mato (vegetação) com rastelamento, cata 
manual de lixo e toda sorte de detritos encontrados nos canteiros e passeios 
internos 

2) Corte de grama 
3) Limpeza de lixeiras com substituição das embalagens. 
4) Pintura de caiação em guias (meios-fios) 
5) Limpeza do chafariz da Rodoviária e Prefeitura. 
6) Capina química: Pulverização de dessecante (mata mato), locais difíceis de 

capinar; 
Observação 01: Condições Gerais para este Serviço: O lixo, bem como o material 
resultado da remoção de vegetação e corte de grama, deverão ser embalados e depositados 
junto ao pátio do Almoxarifado Municipal ou outro local a ser indicado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano para posterior remoção pelos caminhões 
do Serviço de coleta de lixo que executarem os serviços previstos nas alíneas “a” e “b” do 
item 3.1 deste anexo. 

 Observação 02: Da embalagem dos detritos, os detritos deverão ser acondicionados em 
embalagens de lixo (100 litros reforçados), os quais deverão ser fornecidos pela Contratada.  
Observação 03: Todo o ferramental manual ou mecânico será de responsabilidade da 
empresa contratada.  

 
2.1.2 - SERVIÇOS EM RUAS PAVIMENTADAS E RESPECTIVOS PASSEIOS 
QUE CONSISTEM EM:  

7) Varrição 
8) Raspagem das sarjetas; 
9) Limpeza e desobstrução de bocas de lobo; 
10) Capina manual; 
11) Capina Química; 
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12) Roçada ; 
13) Pintura dos meios-fios e postes; 

Observação 01: Os serviços serão executados no Centro e bairros de Canoinhas, conforme 
relação no item 03 deste anexo. 
Observação 02. Condições Gerais para este Serviço: O lixo e os detritos deverão ser 
depositados junto ao Almoxarifado Municipal em local a ser indicado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano para posterior transporte para o Aterro 
Sanitário para a destinação final. As embalagem de lixo (100 litros – reforçadas) que deverão 
ser fornecidos pela Contratada. 

 
2.1.3 - COLETA DE GALHOS E ENTULHOS. 

 
2.1.4 - LIMPEZA DE BANHEIROS 
 

 
3. LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS E RESPECTIVAS EXTENSÕES 
ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS PREVISTOS NO SUBITEM 2.1.1 DO 
ITEM 2.1 DESTE ANEXO.  
3.1.1 – local 01 - Praça Miguel Procopiak: área 1.350 m² 
3.1.2 – local 02 - Praça Emiliano Seleme: área 350 m² 
3.1.3 – local 03 - Praça do Contestado entre as ruas Getúlio Vargas e Eugênio de Souza: área 

145 m² 
3.1.4 – local 04 - Praça do Contestado entre as ruas Eugênio de Souza e Travessa sete de 

setembro: área 240 m² 
3.1.5 – local 05 - Praça Abraão Mussi: área 900 m² 
3.1.6 – local 06 - Praça João XXIII: área 1.500 m² 
3.1.7 – local 07 – Praça Lauro Muller: área 14.400 m2,  
3.1.8 – local 08 – Praça Oswaldo de Oliveira: área 5.600 m2 
3.1.9 – local 09 - Rótula próximo a Praça João XXIII: área 261 m² 
3.1.10 – local 10 - Trevo próximo a Funerária Werka: área 140 m² 
3.1.11 – local 11 -  Trevo próximo a Oficina Suchara: área 248 m² 
3.1.12 – local 12- Praça Francisco bojarski: área 140 m² 
3.1.13 – local 13 - Trevo Bairro Aparecida/BR 280/Entrada Parque Exposições: área 416 m² 
3.1.14 – local 14 - Trevo Campo Água Verde/BR 280/Saída Major Vieira/Frente Fiat: área 

700 m² 
3.1.15 – local 15 -  Trevo Campo Água Verde/BR 280/Entrada Av. Expedicionários/Zaniolo: 

área 700 m² 
3.1.16 – local 16- Praça Egon Leithold na BR 280/Entrada Rua Marechal Deodoro: área 40 

m² 
3.1.17 – local 17 - Portal Turístico na Avenida Rubens Ribeiro da Silva: área 150 m² 
3.1.18 – local 18 - Praça da Cohab II, entre as ruas Antônio Bertão e Cassemiro Kwiecien: 

área 150 m² 
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3.1.19 – local 19 - Estacionamento e Praça em frente ao Paço Municipal trecho entre Rua 
Felipe Scmidt/Rua 03 de Maio/Prédio da Prefeitura/Arroio Monjolo, incluído as laterais 
saindo da frente (margeando de uma lado Arroio Monjolo e de outro Rua 03 de Maio) até 
os fundos do Prédio da Prefeitura: área 2.300 m². 

3.1.20 – local 20 - Estacionamento nos Fundos da Prefeitura, trecho da rua Coronel 
Albuquerque/Prédio da Prefeitura/Arroio Monjolo/Rua 03 de Maio: área 3.600 m². 

3.1.21 – local 21 - Todo o terreno (pracinha/circulação de ônibus/estacionamentos e passeios) 
em torno do Prédio do Terminal Rodoviário trecho entre as ruas Paul Harrys/Marechal 
Floriano/Empresa Comércio e Ind. Schadeck/Nery Waltrick: área 2.700 m²; 

3.1.22 – local 22 - Chafariz da Prefeitura e Terminal Rodoviário; 
3.1.23 – local 23 - Calçadão: trecho da Rua Caetano Costa, trecho da Rua Getúlio Vargas até 

Felipe Schmidt: área 1400 m²; 
3.1.24 – local 24 - Calçadão: trecho da Rua Felipe Schmidt, trecho da Rua Vidal Ramos até 

Major Vieira: área 2.200 m². 
3.1.25 – local 25 -  Calçadão: trecho da Rua Felipe Schmidt, trecho: da Rua Major Vieira até 

Francisco de Paula Pereira: área 2.200 m². 
3.1.26 – local 26 - Calçadão: trecho da Rua Francisco de Paula Pereira, trecho da Rua Getúlio 

Vargas até Caetano Costa: área 1.400 m². 
3.1.27 – local 27 - Trevo intersecção da Rua Antônio Grosskopf e Sérgio Gapski, Saída para 

Salto da Água Verde: área 530 m2; 
3.1.28 – local 28 - Terreno em torno do Posto de Saúde da Cohab II: área 250 m²; 
3.1.29 – local 29 - Terreno em torno do Posto de Saúde da Cohab III: área 1.000 m²; 
3.1.30 – local 30 - Terreno pertencente à Prefeitura, ao lado do Posto de Saúde da Cohab III: 

área 3.700; 
3.1.31 – local 31 - Terreno em torno da Casa de Passagem Nova Canaã: área 2.400 m²; 
3.1.32 – local 32 - Terreno em torno da Casa de Passagem Santa Clara: área 1.000 m²; 
3.1.33 – local 33 -  Terreno em frente ao P.A. Pronto Atendimento Municipal: área 200 m²; 
3.1.34 – local 34 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o Programa Sentinela (Rua 

Almeida Cardoso): área 400 m2; 
3.1.35 – local 35 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o Centro Integrado de Saúde 

Bucal Rua Major Vieira): área 200 m²; 
3.1.36 – local 36 - Terreno em torno do Posto de Saúde do Bairro Campo da Água Verde 

(Avenida Expedicionários): área 240 m²; 
3.1.37 – local 37 - Terreno em torno do Posto de Saúde da Cohab I: área 1.600 m2; 
3.1.38 – local 38 - Terreno em torno da Clínica Mulher: área 100 m2; 
3.1.39 – local 39 -  Pracinha ao lado da Caixa de Água da CASAN entre as ruas São José e 

Joaquim de Paula Vieira: área 130 m2; 
3.1.40 – local 40 - Terreno em torno do Centro Comunitário da Cohab I: área 500 m²; 
3.1.41 – local 41 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o CRAS do loteamento Santa 

Cruz: área 880 m²; 
3.1.42 – local 42 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o CRAS do Campo da Água 

Verde: área 300 m²; 
3.1.43 – local 43 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o CAPS: 400 m²; 
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3.1.44 – local 44 - Ponto de ônibus da Rua Bento de Lima, próximo a Rua Nazir Cordeiro: 20 
m²; 

3.1.45 – local 45 –Estádio Municipal, área 15.000 m2; 
 
 
3.2 RELAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS POR BAIRRO (EXTENSÃO LINEAR) 
AV. / RUA EXTENSÃO  E LARGURA, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS 
SERVIÇOS PREVISTOS NO SUITEM 2.1.2 DO ITEM 2.1 DESTE ANEXO.  
TRECHO 
3.2.1 – local 46 - Avenida Rubens Ribeiro da Silva, do Trevo da BR 280 até a ponte do rio 

Água Verde (*) extensão 950 metros. 
3.2.2 – local 47 - Rua Caetano costa (Ponte sobre o Rio Água Verde até Rua Coronel 

Albuquerque), extensão 1.500 metros.  
3.2.3 – local 48 - Rua Guilherme Prust, trecho da ponte do Rio Água Verde até a Av. dos 

Expedicionários, extensão 700 metros. 
3.2.4 – local 49 - Rua Frei Menandro Kamps, da rua Caetano Costa, até a rua Getúlio Vargas, 

extensão 480 metros. 
3.2.5 – local 50 - Rua Francisco de Paula Pereira da Rua Paulo Ritzmann até a Ponte do Rio 

Água Verde, extensão 1.550 metros. 
3.2.6 – local 51 - Rua Major Vieira, da Rua Barão do Rio Branco até a Rua Eugênio de 

Souza, extensão 900 metros. 
3.2.7 – local 52 - Rua Vidal Ramos da Rua Barão do Rio Branco até a Rua Coronel 

Albuquerque, extensão 1.300 metros. 
3.2.8 – local 53 - Rua Coronel Albuquerque, da Rua Barão do Rio Branco até a Ponte do Rio 

Canoinhas, extensão 1.300 metros. 
3.2.9 – local 54 - Rua Eugênio de Souza, da Rua Francisco de Paula Pereira até a rua 03 de 

Maio, extensão 500 metros. 
3.2.10 – local 55 - Rua Getúlio Vargas, trecho da Rua Frei Menandro Kamps até a Rua 

Roberto Elke, extensão 900 metros. 
3.2.11 – local 56 – Rua Felipe Schmidt 1.º trecho, da rua Frei Menandro Kamps até rua 

Francisco de Paula Pereira, extensão 80 metros; 
3.2.12 – local 57 – Rua Felipe Schmidt 2.º trecho, da rua Vidal Ramos até Rua Almeida 

Cardoso, extensão 320 metros. 
3.2.13 – local 58 - Rua Barão do Rio Branco, da rua Francisco de Paula Pereira até a rua 

Emilio Scholtz, extensão 750 metros. 
3.2.14 – local 59 - Rua Roberto Elke, da rua 03 de maio até a rua Saulo de Carvalho, extensão 

1.100 metros. 
3.2.15 – local 60 - Rua 03 de maio, da rua Getúlio Vargas até a rua Lázaro Bastos, extensão 

570 metros. 
3.2.16 – local 61 - Rua José Boitex, da Rua Felipe Schmidt, até a Travessa sete de setembro, 

extensão 600 metros. 
3.2.17 – local 62 - Rua Cidade de Jaú, extensão 590 metros. 
3.2.18 – local 63 – Rua Major Vieira  (*), da rua Barão do Rio Branco até rua Kurt Mendes, 

extensão 630 metros. 
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3.2.19 – local 64 – Rua Major Vieira, trecho da Rua Kurt Mendes até a Rua Cidade de Jaú, 
extensão 540 metros. 

3.2.20 – local 65 - BR 280, trecho do trevo do Zaniolo até a Ponte do Rio Água Verde, 
extensão 1.500 (hum mil e quinhentos) metros. 

3.2.21 – local 66 – Rua Almeida Cardoso, trecho da Rua Rolando Malucelli até a Rua Artur 
Burgardt, extensão 600 metros. 
3.2.22 – local 67 – Rua João Allage, trecho da rua 03 de maio até rua Almeida Cardoso, 
extensão 80 metros. 
 
3.2.23 – LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS UMA VEZ A CADA 30 (TRINTA) 
DIAS, TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS NO SUBITEM 2.1.2: 

3.2.23.1 – local 68 – Rua Fauri de Lima, trecho da Av. Rubens Ribeiro da 
Silva até Av. dos Expedicionários, extensão 1.110 metros. 

3.2.23.2 – local 69 – Av. Ivo D’Aquino, trecho da rua Saulo de Carvalho até 
a rua Artur Oscar Spies, extensão 2.420 metros. 

3.2.23.3 – local 70 -   Rua Álvaro Soares Machado, trecho de asfalto da Rua 
Emílio Sholtz até a Rua Adão Tiska, extensão 1.050 metros. 

3.2.23.4 – local 71 – Rua Adão Tiska, trecho da rua Álvaro Soares Machado 
até a estrada Dona Francisca, extensão 1.700 metros. 

3.2.23.5 – local 72 – Rua Saulo de Carvalho, trecho entre a rua Álvaro Soares 
Machado até Av. Ivo D’Aquino, extensão 650 metros. 

3.2.23.6 – local 73 – Rua Bernardo Olsen, da Rua Roberto Elke até a 
bifurcação entre Marcílio dias e Parado, extensão 1.380 metros. 

3.2.23.7 – local 74 – Rua Duque de Caxias e Dona Francisca, trecho da rua 
Barão do Rio Branco até a BR 280, extensão 2.150 metros. 

3.2.23.6 – local 75 – Av. dos Expedicionários, trecho da Rua Vereador 
Guilherme Prust até a BR 280, extensão 2.740 metros. 

3.2.23.7 – local 76 – Rua Adolfo Bading, trecho da rua Getúlio Vargas até 
Av. dos expedicionários, extensão 800 metros. 

3.2.23.8 – local 77 – Rua Nazir Cordeiro, trecho da Av.Rubens Ribeiro da 
Silva até a Av. dos Expedicionários, extensão 1.110 metros. 

 
 
3.3 LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS PREVISTOS NO 
SUBITEM 2.1.3 DO ITEM 2.1 DESTE ANEXO. 
3.3.1 – Todo local público dentro do Perímetro Urbano, onde estejam depositadas 
galhadas resultantes de podas de qualquer origem (o montante de galhadas a ser 
recolhido está estimado entre 230 e 250 m3 por mês). 
 
 
3.4 LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS PREVISTOS NO 
SUBITEM 2.1.4 DO ITEM 2.1 DESTE ANEXO.  
3.4.1 – local 78 - Estádio Municipal (masculino 7 m2) (feminino 10 m2); 
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OBSERVAÇÕES: 
(*) Avenidas duplas com canteiro central. 
 
4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 Os serviços não executados, executados parcialmente ou mal executados, não serão 
computados para efeito de pagamento. 
4.2. Os locais deverão ser avaliados previamente pelas empresas interessadas, as quais 
aquilatarão o montante de serviços, não se admitindo reclamações posteriores. 
 
 
5. FREQUÊNCIA DO SERVIÇO 
5.1. Praças 

1) Limpeza de areias, remoção de mato (vegetação) com rastelamento, cata 
manual de lixo e toda sorte de detritos encontrados nos canteiros e passeios 
internos (diária); 

2) Corte de grama (15 dias); 
3) Limpeza de lixeiras com substituição das embalagens (diária); 
4) Pintura de caiação em guias (meios-fios) (60 dias, sendo a primeira na 
primeira semana após o recebimento da ordem de serviço); 

 
5.2. Serviços em ruas pavimentadas e respectivos passeios que consistem em:  

a. Varrição de calçadas e sarjetas: zona central conforme mapa (diário), demais 
ruas (semanal); 

b. Raspagem de sarjetas (30 dias); 
c. Limpeza e desobstrução de bocas de lobo (30 dias) 
d. Capina Manual (15 dias) 
e. Capina Química (30 dias) 
f. Roçada (mensal); 
g. Pintura dos meios-fios e postes (60 dias, sendo a primeira na primeira 

semana após o recebimento da ordem de serviço); 
h. Limpeza do chafariz da Rodoviária e Prefeitura (30 dias). 

 
5.2.1. Nos locais de números 68, 69, 70 e 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 relacionados no 
subitem 3.2.21 do item 3.2 deste memorial descritivo, a freqüência dos serviços não 
obedecerá aqueles descritos no item 5.2 do mesmo memorial, ficando definido que a empresa 
vencedora deverá a cada 30 (trinta) dias, executar os serviços de varrição e raspagem de 
calçadas e sarjetas, limpeza e desobstrução de bocas de lobo, capina manual, capina química, 
roçada e pintura dos meios-fios e postes sendo a primeira na primeira semana após o 
recebimento da ordem de serviço); 

 
 
5.3) Coleta de galhos e entulhos (diário). 
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5.4) Limpeza de banheiros (2 vezes ao dia, no início da manhã e no início da tarde, de 
segunda a sexta-feira). 
 
 
5.5) Os serviços de remoção de areia e/ou lama dar-se-ão mensalmente devendo ser 
intensificadas em caso extraordinários como enchurradas que carreguem material para os 
logradouros. 
 
5.6. Todo ferramental manual e mecânico necessário à execução dos serviços, será de 
responsabilidade da contratada. 
 
6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
6.1 – DOS EQUIPAMENTOS Os equipamentos utilizados para a execução dos serviços 
devem obrigatoriamente possuir adesivos com os seguintes dizeres: “A SERVIÇO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS”. 
 
07. EQUIPE: 
A equipe trabalho deve obrigatoriamente utilizar uniforme com os seguintes dizeres:  
“A SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS”. 
 
08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO. 

a) Todas as pessoas que forem contratadas para prestar os serviços objeto desta licitação, 
deverão trabalhar devidamente uniformizados; 

b) Todas os contratados deverão ser registrados em carteira pelo Regime CLT. 
c) Fornecedor todos os equipamentos, materiais e Ferramentas necessários a execução 

dos serviços; 
d) Guarnecer os locais para a devida segurança dos trabalhadores, bem como também das 

demais pessoas ou veículos que estejam transitando nos locais da execução dos 
serviços; 

e) Nos locais onde forem executados os serviços de corte de grama e roçada de terrenos 
com equipamento que possa lançar materiais passíveis de machucarem pessoas ou 
danificarem bens de terceiros, deverão ser instalados redes protetoras para segurar 
possíveis objetos que possam ser lançados. 

 
09 - DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTANTES NESTE ANEXO: 
 
a - Varrição de calçadas e sarjetas: consiste na varrição manual das calcadas e das sarjetas 
através da utilização de vassouras, pá de recolhimento e carrinho para depósito temporário do 
material recolhido. As sarjetas deverão ser varridas até uma distância de 1,00 metro a contar 
do meio-fio da calcada. O serviço de varrição de calçadas e sarjetas deverá ser realizado em 
ambos os lados de todas as vias e logradouros públicos, sendo efetuada a cata manual de lixo 
e toda sorte de detritos encontrados nas ruas e passeios, bem como também limpeza de 
lixeiras de rua e restos de lixos não coletados pela empresa responsável. 
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b - Raspagem das sarjetas: execução de raspagem de material depositado nas sarjetas, com 
disposição dos mesmos em caçambas estacionárias colocadas em locais pré-determinados.  A 
execução deste serviço poderá ser realizada através do uso de pá, vassoura, pá de 
recolhimento e carrinho para transporte do material até as caçambas estacionárias. O serviço 
de raspagem das sarjetas deverá ser realizado em ambos os lados de todas as vias e 
logradouros públicos. 
 c - Limpeza e desobstrução de bocas de lobo: este serviço consiste na limpeza e 
desobstrução manual de bocas de lobo com a utilização de pás, picaretas e ganchos, a ser 
realizado em ambos os lados de todas as vias e logradouros públicos. 
d - Capina Manual: o serviço de capinação manual deverá ser realizado através da utilização 
de ferramentas como pás, foices, garfos, ancinhos, enxadas e carrinhos de mãos, em todas as 
vias e logradouros públicos, em locais que se fizerem necessários. 
e - Capina Química: o serviço de capina química deverá ser executado em todos os locais 
onde for difícil a execução da capina manual. A capina química consiste pulverização de 
herbicida nos locais desejados. O serviço deve ser realizado com acompanhamento de um 
profissional habilitado (engenheiro agrônomo), e a aplicação do herbicida só poderá ser feita 
mediante a utilização de equipamentos de proteção individual. 
f - Roçada: este serviço devera ser realizado manutenção estética das coberturas vegetais com 
a utilização de alfanjes e roçadeiras costais. Deverá ser realizada a roçada de todos os terrenos 
baldios até o limite de 2,00 metros a contar a partir do alinhamento predial, bem com de todos 
os passeios públicos onde não houver calcadas. . 
g - Pintura dos meio-fios e postes: serviço que compreende a pintura com cal dos meio-fios 
e postes até a altura de 1,00 metro. O serviço de pintura dos meio-fios e postes deverá ser 
realizado em ambos os lados de todas as vias e logradouros públicos. 
h  - Corte de grama: consiste no corte de grama (vegetação rateira) com a utilização de 
equipamento apropriado para tal fim, tal como roçadeira costal, devendo ser juntado o excesso 
de vegetação solta no local, se houver próximo ao local, rua pavimentada, sarjeta ou calçada, 
os mesmos também deverão ser limpos com rastel ou vassoura apropriada. Juntamente com a 
vegetação, deverá ser efetuada a cata manual de lixo e toda sorte de detritos encontrados no 
local da execução dos serviços. 
i – Coleta de galhadas: Este serviço consiste na coleta de galhadas de árvores de qualquer 
origem, podadas e depositadas nas ruas, passeios ou qualquer outro espaço público do 
perímetro urbano do Município de Canoinhas, transporte do material coletado com a 
utilização de caminhão adequado e destinação final de todas as galhadas recolhidas pela 
Contratada, conforme legislação ambiental vigente. 
j – Limpeza de Banheiros que consistem na limpeza geral de todos os banheiros com  
desinfecção, desodorização e reposição de papel higiênico e papel toalha e manutenção constante. 
 
Observação 01: Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano. 
 
10. BASE DE OPERAÇÃO: 
A empresa contratada deverá manter, no município de Canoinhas, um local para depósito de 
equipamentos, ficando esta responsável por todas as despesas provenientes deste. 
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11. No preço cotado pelo licitante vencedor, deverá estar prevista toda a despesa relativa a 
coleta, limpeza de praças e ruas, transporte do lixo até o Almoxarifado Municipal ou outro 
local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, neles 
inclusos o pagamento de salários e encargos, fornecimento, abastecimento e manutenção dos 
veículos e equipamentos, bem como todos os demais encargos que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto contratado. 
 
12. DOS PAGAMENTOS 
12.1 – Os pagamentos, serão efetuados mensalmente todo dia 10 (dez) do mês subseqüente a 
prestação dos serviços. 
 
13. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
13.1 – O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2009, podendo ser prorrogado, caso 
haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 
(sessenta) meses. 
 
14. DO VALOR 
14.1 – O valor máximo admitido, será R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) por mês de serviço 
prestado. 
14.2 – No ano de 2009, serão prestados 07 (sete) meses de serviço, perfazendo um total de R$ 
231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais). 
 
 
 
 

FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA 
Secretário Mun. de Obras e Desenvolvimento Urbano 


