EMDUR-EMP DESENV URBANO RURAL DE TOLEDO
Solicitação 94/2018
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Solicitação
Número

Tipo

Emitido em

94

Compra Direta

30/05/2018

Solicitante

Quantidade de itens

1

Processo Gerado

Código

Nome

Número

1034-1

Osvaldo de Souza

101/2018

Local
Código

Nome

12

USINA DE ASFALTO
Pagamento

Órgão

01

Nome

Forma

emdur

28 (vinte e oito) di

Entrega
Local

Prazo

Usina de asfalto

Dias

Descrição:
Processo de Compra Direta para aquisição de uma (01) caixa redutora original C612 HS B3 1/7,5 para o
rolo secador da usina de asfalto da EMDUR
Justificativa:
A aquisição de uma (01) Caixa redutora C612 HS B3 1/7,5 se faz necessário para rodar o secador da
usina de asfalto, sem a qual não tem como secar a produto para fazer o asfalto. Devido às varias
vezes em que a usina de asfalto ficou parada para conserto e manutenção da caixa antiga, e mais
consequentemente ainda mais neste período, se faz urgente e necessário a aquisição da caixa
redutora original que vem com todas a peças montadas nela, dispensando a constante troca, como
acontece com as peças genéricas vendidas no mercado paralelo que se desgastam rapidamente, pois o
material usado na confecção das peças paralelas não tem a mesma durabilidade e dureza quanto a peças
genuínas. A caixa original (genuína) é projetada e testada pelos engenheiros fabricantes
satisfazendo às necessidades específicas no que se refere a dimensões, material, durabilidade e
harmonia, passando por um processo muito mais rigoroso de qualidade, além de ter a sua durabilidade
assegurada com testes de qualidade. As quebras constantes da caixa redutora comprometem seriamente o
trabalho na usina de asfalto, atrasando assim o cronograma e andamento das obras causando prejuízo a
EMDUR. Pelo custo/benefício e pela necessidade em sua utilização optou-se pela compra direta levando
em consideração o princípio da economicidade foi realizado pesquisas de valor no mercado.
Lote

001 Lote 001
Fornecedor:

3750-8

A.T.I. BRASIL - ARTIGOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA

Telef one:

Código Nome

Unidade

031164

UN

Caixa redutora original C612 HS B3 1/7,5 para o rolo secador da

Quantidade

Unitário

Valor

1,00

5.425,00

5.425,00

usina de asf alto da EMDUR.
5.425,00
TOTAL

5.425,00

TOTAL GERAL

5.425,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
01.001.04.122.0001.1001
Cod 00080 Fonte 00000 G.Fonte E
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