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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  LOTE 01

Ítem Lote

00002462

EXECUCAO DE SONDAGEM POR METRO LINEAR
execução de furos de sondagem para simples reconhecimeto do solo,
seguindo as recomentações e diretrizes da nbr – 6484/2001 e
amostrador padronizado “raymond” ou s.p.t.
sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento
destes, por conta da contratada.
os serviços correrão de acordo com as necessidades do município,
bem como definição de cada local.
ao final de cada sondagem, deverão ser fornecidos os seguintes
documentos e informações:
1. observações técnicas sobre o nível d’agua determinado nas
sondagens;
2. relatório individual dos furos de sondagem mostrando: as
sequências dos tipos de solo, os níveis subterrâneos e os valores dos
índices de resistência à penetração;
3. croqui de localização dos furos;
4. responsável técnico com devida art.

26.502,00300,00 88,340ML00001 00001

00002462

EXECUCAO DE SONDAGEM POR METRO LINEAR
execução de furos de sondagem para simples reconhecimeto do solo,
seguindo as recomentações e diretrizes da nbr – 6484/2001 e
amostrador padronizado “raymond” ou s.p.t.
sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento
destes, por conta da contratada.
os serviços correrão de acordo com as necessidades do município,
bem como definição de cada local.
ao final de cada sondagem, deverão ser fornecidos os seguintes
documentos e informações:
1. observações técnicas sobre o nível d’agua determinado nas
sondagens;
2. relatório individual dos furos de sondagem mostrando: as
sequências dos tipos de solo, os níveis subterrâneos e os valores dos
índices de resistência à penetração;
3. croqui de localização dos furos;
4. responsável técnico com devida art.

13.251,00150,00 88,340ML00002 00001

00002462

EXECUCAO DE SONDAGEM POR METRO LINEAR
execução de furos de sondagem para simples reconhecimeto do solo,
seguindo as recomentações e diretrizes da nbr – 6484/2001 e
amostrador padronizado “raymond” ou s.p.t.
sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento
destes, por conta da contratada.
os serviços correrão de acordo com as necessidades do município,
bem como definição de cada local.
ao final de cada sondagem, deverão ser fornecidos os seguintes
documentos e informações:
1. observações técnicas sobre o nível d’agua determinado nas
sondagens;
2. relatório individual dos furos de sondagem mostrando: as
sequências dos tipos de solo, os níveis subterrâneos e os valores dos
índices de resistência à penetração;
3. croqui de localização dos furos;
4. responsável técnico com devida art.

26.502,00300,00 88,340ML00003 00001

00002462 EXECUCAO DE SONDAGEM POR METRO LINEAR 13.251,00150,00 88,340ML00004 00001
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execução de furos de sondagem para simples reconhecimeto do solo,
seguindo as recomentações e diretrizes da nbr – 6484/2001 e
amostrador padronizado “raymond” ou s.p.t.
sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento
destes, por conta da contratada.
os serviços correrão de acordo com as necessidades do município,
bem como definição de cada local.
ao final de cada sondagem, deverão ser fornecidos os seguintes
documentos e informações:
1. observações técnicas sobre o nível d’agua determinado nas
sondagens;
2. relatório individual dos furos de sondagem mostrando: as
sequências dos tipos de solo, os níveis subterrâneos e os valores dos
índices de resistência à penetração;
3. croqui de localização dos furos;
4. responsável técnico com devida art.

00002462

EXECUCAO DE SONDAGEM POR METRO LINEAR
execução de furos de sondagem para simples reconhecimeto do solo,
seguindo as recomentações e diretrizes da nbr – 6484/2001 e
amostrador padronizado “raymond” ou s.p.t.
sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento
destes, por conta da contratada.
os serviços correrão de acordo com as necessidades do município,
bem como definição de cada local.
ao final de cada sondagem, deverão ser fornecidos os seguintes
documentos e informações:
1. observações técnicas sobre o nível d’agua determinado nas
sondagens;
2. relatório individual dos furos de sondagem mostrando: as
sequências dos tipos de solo, os níveis subterrâneos e os valores dos
índices de resistência à penetração;
3. croqui de localização dos furos;
4. responsável técnico com devida art.

26.502,00300,00 88,340ML00005 00001

00002462

EXECUCAO DE SONDAGEM POR METRO LINEAR
execução de furos de sondagem para simples reconhecimeto do solo,
seguindo as recomentações e diretrizes da nbr – 6484/2001 e
amostrador padronizado “raymond” ou s.p.t.
sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento
destes, por conta da contratada.
os serviços correrão de acordo com as necessidades do município,
bem como definição de cada local.
ao final de cada sondagem, deverão ser fornecidos os seguintes
documentos e informações:
1. observações técnicas sobre o nível d’agua determinado nas
sondagens;
2. relatório individual dos furos de sondagem mostrando: as
sequências dos tipos de solo, os níveis subterrâneos e os valores dos
índices de resistência à penetração;
3. croqui de localização dos furos;
4. responsável técnico com devida art.

26.502,00300,00 88,340ML00006 00001

00002462

EXECUCAO DE SONDAGEM POR METRO LINEAR
execução de furos de sondagem para simples reconhecimeto do solo,
seguindo as recomentações e diretrizes da nbr – 6484/2001 e
amostrador padronizado “raymond” ou s.p.t.
sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento
destes, por conta da contratada.

13.251,00150,00 88,340ML00007 00001
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os serviços correrão de acordo com as necessidades do município,
bem como definição de cada local.
ao final de cada sondagem, deverão ser fornecidos os seguintes
documentos e informações:
1. observações técnicas sobre o nível d’agua determinado nas
sondagens;
2. relatório individual dos furos de sondagem mostrando: as
sequências dos tipos de solo, os níveis subterrâneos e os valores dos
índices de resistência à penetração;
3. croqui de localização dos furos;
4. responsável técnico com devida art.

Total do Lote:  145.761,00

Total do Fornecedor:  145.761,00

Total Geral:  145.761,00
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