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Solicitação
Número

66

Tipo

Emitido em

Compra Direta

16/04/2013

Solicitante

Quantidade de itens

1

Processo Gerado

Código

Nome

Número

1526-1

GIOVANY LUIZ FRANTZ

95/2013

Local
Código

Nome

1

EMDUR
Pagamento

Órgão

01

Nome

Forma

emdur

30 dias da nota fisc

Entrega
Local

Prazo

Pedreira Municipal

30 Dias

Descrição:
Processo de compra direta para contratação de empresa técnica para levantamento planialtimétrico
georreferenciado nas jazidas de rocha basáltica, conhecidas como MARRECO e SÃO FRANCISCO e avaliação
geológica e ambiental de áreas para aquisição e exploração de rocha basática no Município de Toledo.
Justificativa:
Este serviço faz-se necessário tendo em vista a atualização do mapa de reserva de minério existentes
nas jazidas, previsão de minério ainda existente para exploração e estudo de novas áreas potenciais.
Após vistoria feita nas reservas de minério existentes, constatou-se que a rocha está esgotando-se
num breve intervalo de tempo. Pelo processo para aquisição e liberação legal de novas áreas ser
lento, pela enorme quantidade de produtos britados da rocha basáltica que a EMDUR usa e por não
poder aguardar a morosidade legal para o desenvolvimento de um processo licitatório, optou-se pela
compra direta.
Lote

1

Lote 001

Fornecedor: 2095-8

Geodrill Geologia Ltda

Telefone:

Código Nome

Unidade

019654 Serviços técnicos de geologia e topografia

MO

Quantidade

Unitário

Valor

1,00

8.000,00

8.000,00

- Avaliação geológica e ambiental de novas áreas para extração de rocha basáltica;
- consulta a órgãos ambientais e mineradores sobre a viabilidade técnica das áreas de interesse;
- estudo de viabilidade econômica do empreendimento;
- parecer técnico CONCLUSIVO de cada área estudada do profissional técnico responsável;
- levantamento topográfico da área do empreendimento;
- implantação de marco topográfico;
- planta topográfica planiatimétrica;
- perfis longitudinal e trasversal.
8.000,00
TOTAL

8.000,00

TOTAL GERAL

8.000,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
01.001.04.122.0001.1001
Cod 00060 Fonte 00000

Emitido por: Adriana, na versão: 5501 y

8.000,00
8.000,00
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