
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANt. VALOR MÉDIO 
VALOR TOTAL 

MÉDIO

1

EMULSãO ASFáLTICA DE RUPTURA RáPIDA:RR- 1C (EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA 
DE RUPTURA RÁPIDA - RR É UM SISTEMA
CONSTITUÍDO pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fasea quosa, apresentando 
partículas carregadas positivamente. Ó normalmente empregada nos seguintes tipos de 
serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante / banho 
diluído, pintura de ligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura 
ambiente, podendo variar entre 25 e 70øC; no entanto, deve-se sempre observar a 
temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas 
acima de 70oC.)

TONELADA 200  R$       2,567.78  R$       513,556.00 

2

EMULSãO ASFáLTICA DE RUPTURA RáPIDA:RR- 2C(EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE 
RUPTURA RÁPIDA - RR É UM SISTEMA
CONSTITUÍDO pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fasea quosa, apresentando 
partículas carregadas positivamente. Ó normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: 
tratamento superficial simples,Tratamento superficial múltiplo, capa selante / banho diluído, 
pintura de ligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, 
podendo variar entre 25 e 70øC; no entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de 
aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC.)

TONELADA 200  R$       2,468.57  R$       493,714.00 
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3

EMULSãO ASFáLTICA DE RUPTURA MéDIA: RM-
1C (Emulsão Asfáltica Catiônica De Ruptura Média - Rm são sistemas constituídos pela dispersão 
de uma fase asfáltica em uma fase aquosa,a presentando partículas carregadas positivamente.
São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, pintura de 
ligação, areia asfalto a frio, estabilização de solos na estrada e tapa-buracos. São normalmente 
empregadas a temperatura ambiente podendo variar entre 25 e 70oC; no entanto deverá ser 
sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca 
devem ser aquecidas acima de 70oC.)

TONELADA 200  R$       2,428.33  R$       485,666.00 

4

EMULSãO ASFáLTICA DE RUPTURA MéDIA: RM-
2C (Emulsão Asfáltica Catiônica De Ruptura Média - Rm são sistemas constituídos pela dispersão 
de uma fase asfáltica em uma fase aquosa,apresentando partículas carregadas positivamente. 
São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, pintura de 
ligação, areia asfalto a frio, estabilização de solos na estrada e tapa-buracos. São normalmente 
empregadas a temperatura ambiente podendo variar entre 25 e 70oC; no entanto deverá ser 
sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca 
devem ser aquecidas acima de 70oC.)

TONELADA 200  R$       2,606.30  R$       521,260.00 

VALOR TOTAL 2,014,196.00R$   

Respeitosamente,
Soure - PA, 05 de Fevereiro de 2021.

Almir da Silva Figueiredo
Departamento de Compras

Na apuração do valor de referência o Setor de Compras efetuou a pesquisa com o objeto pertinente destinado e realizado entre 02/02/2021 16:13:47 e 
04/02/2021 15:55:34.
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