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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva

 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

 Campus Santa Inês
  

Pregão Eletrônico   Nº 00022/2017(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

18.702.297/0001-00 - PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 BETUME QUILOGRAMA 75000 R$ 0,3800 R$ 28.500,0000
Marca: unico asfaltos

 Fabricante: parana norte
 Modelo / Versão: + facil
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CBUQ Concreto Betuminoso usinado a Quente (DNIT 031/2006 e DNER313/97), em usina de asfalto,

Usina para fabricação de CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107ºC, com granulometria densa tipo faixa “D”, dosado em
até 6%não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico
de petróleo DNIT 095/2006-EM mantendo massa específica do CAP= 1,000 kg/dm³ com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204
e ponto de fulgor mínimo de 235ºC mesmo depois de sofrer o processo de adição do DOPE (DNER-ME-078 e DNER-MR-079) por composto químico
polimerizado, limpado, de cor marrom escura, garantido estocabilidade de até 24 meses depois de usinado. Envasado em saco de 25kg, sem perder
trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantido a compactação
(porcentagem de vazio, %entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo 500 kgf

2 BETUME QUILOGRAMA 25000 R$ 0,3800 R$ 9.500,0000
Marca: unico asfaltos

 Fabricante: parana norte
 Modelo / Versão: + facil
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CBUQ Concreto Betuminoso usinado a Quente (DNIT 031/2006 e DNER313/97), em usina de asfalto,

Usina para fabricação de CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107ºC, com granulometria densa tipo faixa “D”, dosado em
até 6%não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico
de petróleo DNIT 095/2006-EM mantendo massa específica do CAP= 1,000 kg/dm³ com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204
e ponto de fulgor mínimo de 235ºC mesmo depois de sofrer o processo de adição do DOPE (DNER-ME-078 e DNER-MR-079) por composto químico
polimerizado, limpado, de cor marrom escura, garantido estocabilidade de até 24 meses depois de usinado. Envasado em saco de 25kg, sem perder
trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantido a compactação
(porcentagem de vazio, %entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo 500 kgf

3 BETUME QUILOGRAMA 75000 R$ 0,3800 R$ 28.500,0000
Marca: unico asfaltos

 Fabricante: parana norte
 Modelo / Versão: + facil
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CBUQ Concreto Betuminoso usinado a Quente (DNIT 031/2006 e DNER313/97), em usina de asfalto,

Usina para fabricação de CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107ºC, com granulometria densa tipo faixa “D”, dosado em
até 6%não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico
de petróleo DNIT 095/2006-EM mantendo massa específica do CAP= 1,000 kg/dm³ com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204
e ponto de fulgor mínimo de 235ºC mesmo depois de sofrer o processo de adição do DOPE (DNER-ME-078 e DNER-MR-079) por composto químico
polimerizado, limpado, de cor marrom escura, garantido estocabilidade de até 24 meses depois de usinado. Envasado em saco de 25kg, sem perder
trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantido a compactação
(porcentagem de vazio, %entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo 500 kgf

4 BETUME QUILOGRAMA 25000 R$ 0,3800 R$ 9.500,0000
Marca: unico asfaltos

 Fabricante: parana norte
 Modelo / Versão: + facil
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CBUQ Concreto Betuminoso usinado a Quente (DNIT 031/2006 e DNER313/97), em usina de asfalto,

Usina para fabricação de CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107ºC, com granulometria densa tipo faixa “D”, dosado em
até 6%não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico
de petróleo DNIT 095/2006-EM mantendo massa específica do CAP= 1,000 kg/dm³ com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204
e ponto de fulgor mínimo de 235ºC mesmo depois de sofrer o processo de adição do DOPE (DNER-ME-078 e DNER-MR-079) por composto químico
polimerizado, limpado, de cor marrom escura, garantido estocabilidade de até 24 meses depois de usinado. Envasado em saco de 25kg, sem perder
trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantido a compactação
(porcentagem de vazio, %entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo 500 kgf

Total do Fornecedor: R$ 76.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 76.000,0000
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