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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022/PE/SRP

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: 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 fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. Ë normalmente
empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante/ banho diluído,
pintura deligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no
entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima
de 70oC.

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Tonelada
Valor Referência 4.609,24
Valor Final: 5.384,00
Valor Total: 1.076.800,00
Situação: Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo: RR1C

Item: 0002
Descrição: 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 fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. Ë normalmente
empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante/ banho diluído,
pintura deligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no
entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima
de 70oC

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Tonelada
Valor Referência 4.692,93
Valor Final: 5.719,00
Valor Total: 1.143.800,00
Situação: Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo: RR2C

Item: 0003
Descrição: 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 afrio, 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.

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Tonelada
Valor Referência 4.854,20
Valor Final: 5.767,00
Valor Total: 1.153.400,00
Situação: Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo: RM1C

Item: 0004
Descrição: 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 afrio, estabilização de solos na estrada
e tapa-buracos. São normalmente empregadas a temperatura ambiente podendo varia rentre 25 e 70oC; no entanto deverá ser sempre
observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem sera aquecidas acima de 70oC.

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Tonelada
Valor Referência 4.854,20
Valor Final: 6.200,00
Valor Total: 1.240.000,00
Situação: Homologado em 01/08/2022 10:02:28 Por: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Nome da Empresa: CBAA ASFALTOS LTDA
Modelo: RM2C

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
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