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Solicitação
Número

Tipo

Emitido em

3

Compra Direta

13/01/2014

Solicitante

Quantidade de itens

1

Processo Gerado

Código

Nome

Número

1526-1

GIOVANY LUIZ FRANTZ

3/2014

Local
Código

Nome

3

OFICINA E GARAGEM
Pagamento

Órgão

01

Nome

Forma

emdur

30 dias da nota fisc

Entrega
Local

Prazo

EMDUR

3 Dias

Descrição:
Processo de Compra Direta para aquisição de antiaderente para pneus, que será utilizado no rolo
pneumático e rolo chapa.
Justificativa:
Para a pavimentação e reparos asfálticos é necessária a utilização do rolo pneumático e do rolo
chapa para que seja feita a compactação da massa asfáltica.
Durante a compactação, caso não seja aplicado um antiaderente, a massa asfáltica ficará impregnada
no pneu, impossibilitando o serviço. Comumente, é aplicada uma diluição de óleo diesel com água,
contudo, este não é o produto mais adequado por danificar os pneus com o passar do tempo.
Assim, foi providenciado o processo licitatório para aquisição do antiaderente, um em 2013 e outro
em 2014. Os dois processos foram desertos, por nenhuma empresa ter participado.
Pela urgência em sua aquisição, por ter este produto licitado e pelo valor não ser elevado, optou-se
pela Compra Direta.
Lote

001 Lote 001
Fornecedor:

2269-1

EDUARDO R. MALACRIDA LIMPEZA - ME

Telef one: 018 3221 1511

Código Nome
021133 Antiaderente elaborado especialmente para f ormar uma camada de proteçã

Unidade
GL

Quantidade
4,00

Unitário
380,00

Valor
1.520,00

o ev itando a aderência da massa asf áltica em pneus de rolos compactadores, com diluição de 1
litro de produto para no mínimo 6 litros de água. Composição: Ácidos carboxílicos,
emulsionantes, aditiv os e v eículo, em embalagem de 50 litros.
1.520,00
TOTAL

1.520,00

TOTAL GERAL

1.520,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
01.001.04.122.0001.1001
Cod 00050 Fonte 00000

Emitido por: Adriana, na versão: 5506 d

1.520,00
1.520,00
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