
 

 

 
PROPOSTA  

 
À  
Prefeitura Municipal de Mercedes  
Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº. 555 - Centro – Cidade de Mercedes - PR  
Referente: Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022. 

 

CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA ME 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 22.244.808/0001-57 e ISENTO 
REPRESENTANTE e CARGO: FERNANDO GUTH e SÓCIO- PROPRIETÁRIO 
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 10.162.040-9 SSP/PR e 082.902.489-11 
ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Carlos Barbosa, nº 236, Jardim Gisele, CEP: 85.905-280 – 
Toledo – PR e (43) 3354-0853. 
 E-MAIL: licita@inovesempre.com.br 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: SICREDI, 0704, 34622-5. 
 
Assunto: PROPOSTA 
 
MD Pregoeiro 
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. 
FERNANDO GUTH, portador do RG nº 10.162.040-9 SSP/PR, e do CPF nº 082.902.489-11, 
em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, 
conforme segue: 
 
Lote único: 
 

item 
Especificação do objeto Unidade 

Qtde 

Valor Global 

Valor R$ Total 

1 

Ensaio de deflexão com viga Benkelman, 
considerando 1 ponto a cada 20 metros. 
Incluindo mobilização de caminhão (inclusive 
operador), diárias para os profissionais em 
operação do processo de movimentação e 
medição das deflexões, elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

Und. 700 R$ 52,83 
R$ 

36.981,00 

2 

Ensaio de CBR completo com energia normal. 
Incluindo deslocamento de veículos para equipe, 
elaboração dos laudos e relatórios com os 
resultados e emissão das anotações de 
responsabilidade técnica devidamente 

Und. 200 
R$ 

1.296,67 
R$ 

259.334,00 

mailto:licita@inovesempre.com.br


 

 

registradas e quitadas no respectivo conselho de 
classe. 

3 

Coleta por Sonda Rotativa para ensaios de 
espessura, Densidade, Teor de betume e 
granulometria do agregado. Incluindo 
deslocamento de veículos para equipe, 
equipamentos e elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

Und. 200 
R$ 

443,33 
R$ 

88.666,00 

5 

Acompanhamento técnico in loco da aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 
Incluindo deslocamento de veículos, equipe de 
pessoal, equipamentos e ferramentas para a 
realização do serviço, ensaios das pinturas de 
imprimação e/ou ligação, verificação da 
temperatura da massa aplicada, rastreabilidade 
das cargas, coleta de amostras da massa para 
obtenção do traço, elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

Und. 80 
R$ 

1.133,33 
R$ 

90.666,40 

 
 

O valor total de todos os lotes da nossa proposta é de R$ 475.647,40 (Quatrocentos e 
setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). 
 
Informações bancárias para depósito:  Banco: SICREDI, Agência: 0704, Conta:34622-5. 
 
Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos incidentes, tributos de 
qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto 
da presente licitação. 
 

Prazo de validade da proposta: 30 (trintas) dias. 
 
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos 
dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as 
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. 
 
A entrega do objeto deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
emissão da Ordem de Serviço, no Município de Mercedes, em horário de expediente, nas 
dependências da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, junto ao Paço Municipal, 
sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, no Município de Mercedes. 



 

 

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito/depósito/transferência em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

 
 
 
Toledo/PR, 07 de outubro de 2022. 
 

 
 

_______________________ 
FERNANDO GUTH 
CPF: 082.902.489-11                                                            
RG: 10.162.040-9 SSP/PR 
SÓCIO- PROPRIETÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022–MUNICÍPIO DE 

MERCEDES 
 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de 
serviços de sondagem para edificações e ensaios de pavimentações em estradas 

rurais e urbanas, atendendo as necessidades do Município de Mercedes. 
 

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a 
Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA –

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 
9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 

declaramos que o responsável técnico pela execução do objeto da Tomada de 
Preços supra indicada, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

 

Nome Especialidade 
CREA 

n.º/CAU nº 

Data do 

registro 

Assinatura do 

Responsável técnico 

FERNANDO GUTH Eng. Civil PR-151025/D 25/01/2016 

 

 

 

 
 
 
Toledo/PR, 07 de outubro de 2022. 
 
 

 
_______________________ 
FERNANDO GUTH 
CPF: 082.902.489-11                                                            
RG: 10.162.040-9 SSP/PR 
SÓCIO- PROPRIETÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022–MUNICÍPIO DE MERCEDES 
 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de 
sondagem para edificações e ensaios de pavimentações em estradas rurais e urbanas, 
atendendo as necessidades do Município de Mercedes. 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022, instaurado por este Município, 
que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto: 

 
a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência 

dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (ou outro profissional capacitado), Senhor(a) 
FERNANDO GUTH, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia –CREA/CAU, sob n.º PR-151025/D; 
 

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual; 
 

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
Toledo/PR, 07 de outubro de 2022. 
 
 

 
_______________________ 
FERNANDO GUTH 

CPF: 082.902.489-11                                                            
RG: 10.162.040-9 SSP/PR 
SÓCIO- PROPRIETÁRIO 



 

 

 
PROPOSTA  

 
À  
Prefeitura Municipal de Mercedes  
Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº. 555 - Centro – Cidade de Mercedes - PR  
Referente: Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022. 

 

CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA ME 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 22.244.808/0001-57 e ISENTO 
REPRESENTANTE e CARGO: FERNANDO GUTH e SÓCIO- PROPRIETÁRIO 
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 10.162.040-9 SSP/PR e 082.902.489-11 
ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Carlos Barbosa, nº 236, Jardim Gisele, CEP: 85.905-280 – 
Toledo – PR e (43) 3354-0853. 
 E-MAIL: licita@inovesempre.com.br 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: SICREDI, 0704, 34622-5. 
 
Assunto: PROPOSTA 
 
MD Pregoeiro 
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. 
FERNANDO GUTH, portador do RG nº 10.162.040-9 SSP/PR, e do CPF nº 082.902.489-11, 
em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, 
conforme segue: 
 
Lote único: 
 

item 
Especificação do objeto Unidade 

Qtde 

Valor Global 

Valor R$ Total 

1 

Ensaio de deflexão com viga Benkelman, 
considerando 1 ponto a cada 20 metros. 
Incluindo mobilização de caminhão (inclusive 
operador), diárias para os profissionais em 
operação do processo de movimentação e 
medição das deflexões, elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

Und. 700 R$ 24,00 
R$ 

16.800,00 

2 

Ensaio de CBR completo com energia normal. 
Incluindo deslocamento de veículos para equipe, 
elaboração dos laudos e relatórios com os 
resultados e emissão das anotações de 
responsabilidade técnica devidamente 

Und. 200 
R$ 

380,00 
R$ 

76.000,00 

mailto:licita@inovesempre.com.br


 

 

registradas e quitadas no respectivo conselho de 
classe. 

3 

Coleta por Sonda Rotativa para ensaios de 
espessura, Densidade, Teor de betume e 
granulometria do agregado. Incluindo 
deslocamento de veículos para equipe, 
equipamentos e elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

Und. 200 
R$ 

100,00 
R$ 

20.000,00 

5 

Acompanhamento técnico in loco da aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 
Incluindo deslocamento de veículos, equipe de 
pessoal, equipamentos e ferramentas para a 
realização do serviço, ensaios das pinturas de 
imprimação e/ou ligação, verificação da 
temperatura da massa aplicada, rastreabilidade 
das cargas, coleta de amostras da massa para 
obtenção do traço, elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

Und. 80 
R$ 

600,00 
R$ 

48.000,00 

 
 

O valor total de todos os lotes da nossa proposta é de R$ 160.800,00 (Cento e sessenta 
mil e oitocentos reais). 
 
Informações bancárias para depósito:  Banco: SICREDI, Agência: 0704, Conta:34622-5. 
 
Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos incidentes, tributos de 
qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto 
da presente licitação. 
 

Prazo de validade da proposta: 30 (trintas) dias. 
 
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos 
dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as 
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. 
 
A entrega do objeto deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
emissão da Ordem de Serviço, no Município de Mercedes, em horário de expediente, nas 
dependências da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, junto ao Paço Municipal, 
sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, no Município de Mercedes. 



 

 

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito/depósito/transferência em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  
 
 
Toledo/PR, 11 de outubro de 2022. 
 
 

 
_______________________ 
FERNANDO GUTH 
CPF: 082.902.489-11                                                            
RG: 10.162.040-9 SSP/PR 
SÓCIO- PROPRIETÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022–MUNICÍPIO DE 

MERCEDES 
 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de 
serviços de sondagem para edificações e ensaios de pavimentações em estradas 

rurais e urbanas, atendendo as necessidades do Município de Mercedes. 
 

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a 
Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA –

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 
9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 

declaramos que o responsável técnico pela execução do objeto da Tomada de 
Preços supra indicada, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

 

Nome Especialidade 
CREA 

n.º/CAU nº 

Data do 

registro 

Assinatura do 

Responsável técnico 

FERNANDO GUTH Eng. Civil PR-151025/D 25/01/2016 

 

 

 

 
 
 
Toledo/PR, 11 de outubro de 2022. 
 
 

 
_______________________ 
FERNANDO GUTH 
CPF: 082.902.489-11                                                            
RG: 10.162.040-9 SSP/PR 
SÓCIO- PROPRIETÁRIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022–MUNICÍPIO DE MERCEDES 
 
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de 

sondagem para edificações e ensaios de pavimentações em estradas rurais e urbanas, 
atendendo as necessidades do Município de Mercedes. 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022, instaurado por este Município, 
que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto: 

 
a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência 

dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (ou outro profissional capacitado), Senhor(a) 
FERNANDO GUTH, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia –CREA/CAU, sob n.º PR-151025/D; 
 

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual; 
 

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
Toledo/PR, 11 de outubro de 2022. 
 
 

 
_______________________ 
FERNANDO GUTH 
CPF: 082.902.489-11                                                            

RG: 10.162.040-9 SSP/PR 
SÓCIO- PROPRIETÁRIO 



Razão Social: RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.762.908/0001-59                                                                           

END: Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 - Cidade Beira Mar - CEP: 28890-146 - Rio das Ostras / RJ                                                                    

TEL: (22) 3034-2546 / (22) 99809-2022 / 99740-7461 EMAIL: contato@ramsondagem.com.br  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022  
Processo Licitatório nº 222/2022  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022 

CARTA PROPOSTA 

 
 À Comissão de Licitação do Município de Mercedes  

Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022–MUNICÍPIO DE MERCEDES 
 
 
A empresa RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA, com sede na cidade de, Rua CAPITÃO 
FONSECA, n.º S/Nº QD 35 LT 20, Bairro CIDADE BEIRA MAR – RIO DAS OSTRAS/RJ, com 
CNPJ sob n.º 11.762.908.0001-59, propõe a Prefeitura Municipal de Mercedes, a fornecer  
 Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de sondagem para edificações 

e ensaios de pavimentações em estradas rurais e urbanas, atendendo as necessidades do Município de 

Mercedes. 

 

4 - Execução Sondagem SPT para fins de projeto de edificações públicas - LOTE EXCLUSIVO 

PARA ME’s E/OU EPP’s 

Item Qtde Unid Especificação Preço 

Unitario (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 

 

 

01 

 

 

 

50 

 

 

 

und 

Ensaio de Sondagem SPT (10m por furo). 
Incluindo deslocamento de veículos para equipe, 
equipamentos e elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

 

 

 

 

R$ 1.443,00 

 

 

 

R$ 71.650,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 71.650,00 (SETENTA E UM MIL E SEISCENTOS E 
CINQUENTA REAIS)  
 

 

 
a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se 

vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.  

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de 

licitar e contratar com a Administração Pública.  

 
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o Contrato, o Sr(a). ISABELLA DE SOUZA 

BORGES FURTADO, portador(a) da carteira de identidade RG nº 25.800.985-1 e CPF/MF nº 137.317.167-

71.  

d) A validade da proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, 

conforme estipulado no presente edital.  

e) Para contato informamos:  

Responsável/Representante Legal : ISABELLA DE SOUZA BORGES FURTADO 

mailto:contato@ramsondagem.com.br


Razão Social: RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.762.908/0001-59                                                                           

END: Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 - Cidade Beira Mar - CEP: 28890-146 - Rio das Ostras / RJ                                                                    

TEL: (22) 3034-2546 / (22) 99809-2022 / 99740-7461 EMAIL: contato@ramsondagem.com.br  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Telefone Fixo n.º: (22) 3034-2546_____ 

Telefone Celular nº: (22) 99809-2022 

E-mail: CONTATO@RAMSONDAGEM.COM.BR / RAFAELMSONDA@GMAIL.COM 

 

 

 
 

 

Rio das Ostras/RJ, 11 de Outubro de 2022.  

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 11.762.908/0001-59 

ISABELLA FURTADO 

SOCIA-ADMINISTRATIVA 

CPF 137.317.167-71 

 

 

mailto:contato@ramsondagem.com.br
mailto:CONTATO@RAMSONDAGEM.COM.BR
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Razão Social: RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.762.908/0001-59                                                                           

END: Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 - Cidade Beira Mar - CEP: 28890-146 - Rio das Ostras / RJ                                                                    

TEL: (22) 3034-2546 / (22) 99809-2022 / 99740-7461 EMAIL: contato@ramsondagem.com.br  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022  
Processo Licitatório nº 222/2022  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022 

CARTA PROPOSTA 

 
 À Comissão de Licitação do Município de Mercedes  

Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 108/2022–MUNICÍPIO DE MERCEDES 
 
 
A empresa RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA, com sede na cidade de, Rua CAPITÃO 
FONSECA, n.º S/Nº QD 35 LT 20, Bairro CIDADE BEIRA MAR – RIO DAS OSTRAS/RJ, com 
CNPJ sob n.º 11.762.908.0001-59, propõe a Prefeitura Municipal de Mercedes, a fornecer  
 Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de sondagem para edificações 

e ensaios de pavimentações em estradas rurais e urbanas, atendendo as necessidades do Município de 

Mercedes. 

 

4 - Execução Sondagem SPT para fins de projeto de edificações públicas - LOTE EXCLUSIVO 

PARA ME’s E/OU EPP’s 

Item Qtde Unid Especificação Preço 

Unitario (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 

 

 

01 

 

 

 

50 

 

 

 

und 

Ensaio de Sondagem SPT (10m por furo). 
Incluindo deslocamento de veículos para equipe, 
equipamentos e elaboração dos laudos e 
relatórios com os resultados e emissão das 
anotações de responsabilidade técnica 
devidamente registradas e quitadas no 
respectivo conselho de classe. 

 

 

 

 

R$ 909,00 

 

 

 

R$ 45.450,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 45.450,00 (QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS 
E CINQUENTA REAIS)  
 

 

 
a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se 

vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.  

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de 

licitar e contratar com a Administração Pública.  

 
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o Contrato, o Sr(a). ISABELLA DE SOUZA 

BORGES FURTADO, portador(a) da carteira de identidade RG nº 25.800.985-1 e CPF/MF nº 137.317.167-

71.  

d) A validade da proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, 

conforme estipulado no presente edital.  

e) Para contato informamos:  

Responsável/Representante Legal : ISABELLA DE SOUZA BORGES FURTADO 

mailto:contato@ramsondagem.com.br


Razão Social: RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.762.908/0001-59                                                                           

END: Rua Capitão Fonseca SN - QD 35 LT 20 - Cidade Beira Mar - CEP: 28890-146 - Rio das Ostras / RJ                                                                    

TEL: (22) 3034-2546 / (22) 99809-2022 / 99740-7461 EMAIL: contato@ramsondagem.com.br  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Telefone Fixo n.º: (22) 3034-2546_____ 

Telefone Celular nº: (22) 99809-2022 

E-mail: CONTATO@RAMSONDAGEM.COM.BR / RAFAELMSONDA@GMAIL.COM 

 

 

 
 

 

Rio das Ostras/RJ, 11 de Outubro de 2022.  

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

RAM SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 11.762.908/0001-59 

ISABELLA FURTADO 

SOCIA-ADMINISTRATIVA 

CPF 137.317.167-71 

 

 

mailto:contato@ramsondagem.com.br
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