Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

1 DO OBJETO
1.1

É objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos para o Laboratório de Pavimentos

(LAPAV) e Geotecnia e Solos (LABGEO) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e
seu Anexo I.

1.2

Os bens adquiridos devem ser, se aplicável: i) constituídos por materiais, tecnologias e

matérias-primas de origem local; ii) constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; iii) acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1

Os equipamentos solicitados irão atender as demandas de ensino do curso de Engenharia Civil

de Infraestrutura da UNILA. Tais bens farão parte dos Laboratórios de Pavimentos (LAPAV) e Geotecnia
e Solos (LABGEO), cuja previsão de implantação é o Prédio do Setor Sul, na unidade PTI.

2.2

Destaca-se que no âmbito da graduação, o curso de Engenharia Civil de Infraestrutura da Unila

vem realizando desde 2014, a aquisição de equipamentos para o LAPAV – Laboratório de Pavimentos,
e LABGEO – Laboratório de Geotecnia e Solos. Durante esse período, vários equipamentos não foram
pedidos ou não tiveram sucesso nos pregões eletrônicos já realizados (Pregão 33/2014, 08/2015,
30/2015), razão pela qual tem-se essa nova solicitação.

2.3

Além disso, os equipamentos também atenderão as demandas de pesquisa do curso de

Mestrado em Engenharia Civil da Unila. A 1ª turma de mestrandos ingressou em março/2017, sendo
os equipamentos requisitados necessários para consolidar as linhas de pesquisa relacionadas à
“Gestão Ambiental e Aproveitamento de Resíduos” assim como “Tecnologia dos Materiais e
Desempenho das Construções”.

2.4

Juntos, o LAPAV e o LABGEO atenderão mais de 8 disciplinas no curso de graduação em

Engenharia Civil, benefciando mais de 300 alunos do curso, além de pelo menos 2 disciplinas da Pósgraduação em Engenharia Civil (PGECI).

2.5

O quantitativo desse termo de referência foi estimado pela área técnica demandante

considerando os insucessos em pregões anteriores ou novas demandas surgidas. Contudo, em razão
da limitação de espaço para todos os equipamentos e da restrição orçamentária, não é possível
afrmar, nesse momento, o quantitativo a ser adquirido pela universidade. Desse modo, a presente
demanda enquadra-se no inciso IV do art. 3º do Decreto 7.892/2013: “quando, pela natureza do
objeto, não for possível defnir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”.
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3 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1

Os bens as serem adquiridos enquadram-se na classifcação de bens comuns, nos termos

do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para
os fns e efeioos desoe aroioo, aqueees cujos padrees de desempenoo e quaeidade possam ser
objeoivamenoe defnidos peeo edioae, por meio de especifcaçees usuais no mercado.”

4 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1

O prazo de entrega dos bens é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da solicitação de

fornecimento, em remessa única, no endereço Rua Macucos 131, esquina com Rua Mineirão, CEP:
85859-450 - Foz do Iguaçu/PR, das 8h às 11h e das 14h às 17h, mediante agendamento pelo telefone
045 3529-2781.

4.2

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo

acompanhamento e fscalização do contrato, para efeito de posterior verifcação de sua conformidade
com as especifcações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especifcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de até 90 (n) dias, a contar da notifcação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

4.4

Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a licitante vencedora

deverá substituir o item por outro com especifcações iguais ou superiores.

4.5

Os bens serão recebidos defnitivamente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do

recebimento provisório, após a verifcação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1 Na hipótese de a verifcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fxado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento defnitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.6

O recebimento provisório ou defnitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1

São obrigações da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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5.1.2 verifcar minuciosamente, no prazo fxado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especifcações constantes do Edital e da proposta, para fns de aceitação
e recebimento defnitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verifcadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 acompanhar e fscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.3

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180

(cento e oitenta) dias, a fm de verifcar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:

6.1.1

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especifcações, prazo e local

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fscal, na qual constarão as
indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fxado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4

comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

6.1.5

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualifcação exigidas na licitação;
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6.1.6

responsabilizar-se

pelas

despesas

de

quaisquer

tributos,

encargos

trabalhistas,

previdenciários, fscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição dos produtos.

6.1.7

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7 DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.

9 CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e

fscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será

confado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.

9.2

A fscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
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10

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de

2002, a Contratada que:

10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3 fraudar na execução do contrato;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 cometer fraude fscal;
10.1.6 não mantiver a proposta.
10.2

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima fcará

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
signifcativos para a Contratante;

10.2.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustifcado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.3 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

10.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

10.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3

Também fcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas

e os profssionais que:

10.3.1

tenham sofrido condenação defnitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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10.3.3

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

10.4

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

10.6

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Foz do Iguaçu,

de

de 2017.

_________________________________________________________

Secretaria de Apoio Científco e Tecnológico
Área de apoio
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Anexo I - Detalhamento do objeto
Grupo

-

-

-

-

Item

1

2

3

4

CATMAT

Descrição

Qtde

Preço médio

Preço Total

265597

Destilador de águal Capaiddade do reseraaórrdo de água destilada: dgual ou superdor a 3,8 Ldórosl
Capaiddade do reseraaórrdo de água iomum: no míndmo 04 (quaóro) ldórosl Duração do idilo
iompleóo: no máxdmo 05 (idnio) horasl Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl
Aiompanha manual de dnsóruções em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl
Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

4

836,83

3l347,32

196910

Chapa aqueiedora tipo plaóaforma de açol Caraióerístiias requerddas: óemperaóura de 50°C aóé
250°Cl Conórolador de óemperaóura ddgdóal mdiroproiessado iom sdsóema PID e iertiiiado de
ialdbração RBCl Preidsão de ionórole: ± 2°Cl Poóênida da resdsóênida: dgual ou superdor a 1200Wl
Gabdneóe em aço dnoxddáael 430l Plaóaforma em alumíndo fundddo iom reaestimenóo em óefonl
Ddmensões da plaóaforma: largura míndma=300mm, profundddade míndma=250mm, alóura
míndma=140mml Aldmenóação: 110V ou 220Vl Inilud 02 (dods) fusíaeds exórasl Garantia míndma de
12 (doze) mesesl Aiompanha manual de operação em poróuguês ou dnglêsl Assdsóênida óéindia
permanenóe no Brasdll

3

1l439,66

4l318,99

59218

Agdóador meiândio iom suporóel Caraióerístiias requerddas: iapaiddade de agdóação dgual ou
superdor a 1,5 ldórosl Roóação do moóor: 200 a 2000rpml Conórole eleórôndio ou analrgdio de
roóaçãol Moóor de iorrenóe iontnua e poóênida dgual ou superdor a 25Wl Gabdneóe e iadxa de
ionórole em alumíndo ou em aço-iarbono iom óraóamenóo antiiorrosdao e pdnóura eleórosóátiial
Hasóe e Héldie em aço dnox 304l Comprdmenóo míndmo da hasóe: 170mml Fdxação do moóor
meddanóe suporóe iom regulagem de alóural Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl
Aiompanha: 01 (uma) héldie tipo pá ou naaal; 01 (um) suporóe undaersal iom base de alumíndo
reaestido em eprxd eleórosóátiio, ddspondo de pé ndaelador; 01 (uma) mufa para ixaçãol Também
aiompanha manual de operação em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl
Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

3

1l224,73

3l674,19

19119

Compaióador de periussão a gasoldnal Equdpamenóo noao, zero hora de funidonamenóol
Caraióerístiias requerddas: Moóor 04 (quaóro) óempos; Tanque de iombustael: iapaiddade
míndma de 02 (dods) ldóros; Poóênida míndma: 2,5CV; Roóação dgual ou superdor a 3600rpm; Força de
dmpaióo (força do golpe): dgual ou superdor a 20kN; Número de golpes por mdnuóo: dgual ou
superdor a 650; Profundddade de iompaióação: dgual ou superdor a 55im; Ddmensões míndmas da
sapaóa: 275x315mml Aiompanha manual de operação em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma
de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

2

7l752,97

15l505,95
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Grupo

Item

CATMAT

Descrição
Cenórífuga de baniada; equdpamenóo ionórolado por mdiroproiessador; moóor sem esioaas e
poóênida míndma de 1/5 CV; iâmara e roóor de aço dnox; níael de ruído: no máxdmo 80dB;
aeloiddade máxdma: pelo menos 3l600rpm; timer ddgdóal: 0 a 59mdn; sdsóema de segurança que
dnddia se há desbalanieamenóo no roóor; aldmenóação: 110V ou 220V; frequênida: 60Hz; aolume
máxdmo: pelo menos 450ml; tipo de óubos: fabrdiados em addro iom fundo redondo; quantidade
de óubos: 04 (quaóro); aolume de iada óubo: dgual ou superdor a 100ml; gabdneóe: em ihapa de
aço SAE 1020 e ABS; aiabamenóo: pdnóura eleórosóátiia em eprxd e poldureóano óexóurdzado
eleórosóátiio; óraaa da óampa que eadóa o funidonamenóo da ienórífuga iom a óampa aberóa;
óraaamenóo auóomátiio duranóe a ienórdfugação, dmpeddndo de ser aberóa duranóe o uso; apodo
dos pés dnferdores iom reaestimenóo em borraiha; aiompanha: 01 (uma) ienórífuga; 01 (um) roóor
de aço dnox de 04 (quaóro) lugares ou roóor de ângulo ixooóampa para 04 (quaóro) lugares; 01
(um) ionjunóo de 04 (quaóro) iaçapas de aolume dgual ou superdor a 100ml; 01 (um) iabo de força;
01 (uma) ihaae Allen para aberóura da óampa; 01 (um) manual de dnsóruções em poróuguês ou
dnglêsl Garantia míndma de (12) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

-

5

193590

-

6

150579

Aparelho para ensado órdaxdal esóátiio auóomátiio em amosóras de solos sem uso de ar
iomprdmddol Caraióerístiias requerddas:
a) Prensa ddgdóal, seraoionórolada, iom 2 iolunasl Requdsdóos para a prensa ddgdóal: -Capaiddade
míndma: 50kN; iurso máxdmo: 100mm; ddâmeóro do praóo: 158mm;-Padnel eleórôndio: ddsplay LCD
e óeilado para operação manual da prensa; -Deae possudr ionórole de aeloiddade e de
desloiamenóo; -Fadxa de aeloiddade: de 0,0001 aóé 20mm/mdn; -Deae possudr poróa USB para
ionexão e ionórole por PC, além de ddsposdtiao de segurança de parada auóomátiia para iasos de
perda de iomundiação; -Aldmenóação: 110V ou 220V; -Frequênida: 50/60Hzl b) Célula órdaxdal para
iorpos de proaal Requdsdóos: - Ddâmeóro: 76mm; -Pressão de órabalho: no míndmo 3,4MPa;
-Capaiddade aoluméórdia: pelo menos 300im3; -Maóerdal: ionsóruída em alumíndo duro e idldndro
em airíldio iom aedação raddal para alóas pressões; -Resolução: 0,001im3l i) Jogo de óop iaps e
base de pedesóal para ensadar iorpos de proaa de 76mml d) Células de iarga submersíaeds iom
iapaiddades de 5kN e 10kN, respeitiaamenóel e) 02 (dods) óransduóores de desloiamenóol
Requdsdóos para os óransduóores: 50mm de iurso (±25mm); -Resolução: 0,01mm; -Aiompanha kdó
de suporóe e monóagem para os óransduóoresl f) 02 (dods) óransduóores de poro pressão de no
míndmo 4,0MPa iom bloio de deaeração para ensados não drenados (Preidsão míndma: 0,15%)l g)
02 (dods) ionóroladores para ionórole e mondóoramenóo do níael de pressão, da aazão e do
aolumel Requdsdóos para os ionóroladores: -Níael de pressão: 1,0MPa; -Vazão: de 0,01im3/mdn aóé
pelo menos 30im3/mdn; -Volume: aóé 300im3; -Resolução da meddção e ionórole de pressão:

Qtde

Preço médio

Preço Total

1

7l010,33

7l010,33

1

253l000,00

253l000,00
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Item

CATMAT

Descrição

Qtde

Preço médio

Preço Total

0,1kPa/0,001im3; -Os ionóroladores deaem permdtir o ionórole da pressão e do aolume no PC ou
manualmenóe; -Os ionóroladores deaer ser auóomatiiamenóe proóegddos ionóra a sobreiarga de
pressão e aolume; -Os ionóroladores deaem apresenóar dnóerfaie USB 2l0 para iomundiação iom
iompuóador; h) O softare utildzado pelos ionóroladores deae ser ldienidado para uso em PC ou
aóraaés do óeilado do aparelho; -Os ionóroladores deaem ddspor de padnel eleórôndio iom ddsplay
LCD e óeilado para operação manual da prensa; -Aldmenóação: 110 V ou 220V; -Frequênida:
50/60Hzl h) Aiompanha o aparelho, daóalogger, iabos de energda, iabos RS232 e ionaersor USBRS232l d) Também aiompanha o aparelho, softare ldienidado para óoóal ionórole do
equdpamenóo iom ihaae USB de segurançal O softare deae permdtir a ioniguração e realdzação
de ensados órdaxdads (UU, CU e CD ionaenidonads ou saóurados), assdm iomo a deóermdnação do
iamdnho de óensões (ldnear – p, q, ou s, ó)l O softare óambém deae permdtir o iadasóramenóo,
armazenamenóo e exporóação de dados iom relaórrdos, gráiios e órajeórrdas de óensão (p, q ou
s,ó)l j) Aiompanha kdós para iorpos de proaa de 38mm e 76mm, óendo iada kdó: - 100 (iem)
membranas; - 30 (órdnóa) O-rdngs de borraiha; - 10 (dez) ddsios porosos iom 6mm de espessura; molde órd-partido para moldagem do iorpo de proaal k) Aiompanha kdó de dnsóalação hddráuldia
para o sdsóema, suporóe para iompaióação dos moldes órdaxdads, soqueóe para iompaióação de
amosóras e óorno manual para moldagem de iorpos de proaa (ionforme NBR 1207)l l) Aiompanha
manual de operação em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Insóalação e
órednamenóo de 03 (órês) laboraóordsóas iom engenhedro espeidaldzado, ddspondbdldzado pelo
forneiedorl A proposóa deaerá dniludr pelo menos 02 (duas) deilarações de dnstióudções
aiadêmdias ou mdldóares ou de pesqudsa que óenham adqudrddo esse aparelho para ensado órdaxdal
esóátiio auóomátiio, óendo o aparelho sddo utildzado por no míndmo 03 (órês) anosl Proiedênida
das deilarações: Brasdl, Europa ou Amérdia do Noróe
Grupo 1

7

102954

Agulha de peneóração de ldganóes asfáltiios em aço dnoxddáael para peneórômeóro undaersall
Conforme ASTM D5l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

5

167,00

835,00

1

14l960,00

14l960,00

1

4l766,67

4l766,67

Grupo 1

8

193590

Duitilômeóro para ensado de duitibdlddade de ldganóes asfáltiios, fabrdiado em aço dnoxl Deae
permdtir o ensado de 03 (órês) amosóras sdmulóaneamenóel Veloiddade de aaanço: aóé 5 im/mdnl O
reseraaórrdo deae óer sdsóema de aqueidmenóo, resfrdamenóo e reidriulação iontnua da águal
Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Conforme normas: NBR-6293 e ASTM D-11386l Aiompanha manual de dnsóruções em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze)
mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

Grupo 1

9

193590

Exóraóor de beóume tipo roóarex (eléórdio), iom ionórole de aeloiddade para eadóar perda exiessdaa
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1

6l814,67

6l814,67

de inosl Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Consóruído iom bojo de alumíndo
fundddo e iapaiddade míndma de 1l500gl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Aiompanha
manual em poróuguês ou dnglêsl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll Conforme DNER-ME
053l A proposóa deaerá dniludr no míndmo 02 (duas) deilarações de dnstióudções aiadêmdias ou
mdldóares ou de pesqudsa que óenham adqudrddo esse aparelho e utildzado o mesmo por pelo
menos 12 (doze) mesesl Proiedênida da(s) deilaração(ões): Brasdl, Europa ou Amérdia do Noróel

Grupo 1

10

150472

Vdsiosímeóro Sayboló Furol para aóé 04 (quaóro) proaas iom idriudóo eleórôndio mdiroproiessado e
ddsplay ddgdóall O equdpamenóo deae possudr moóor eléórdio para agdóação do banho, sdsóema de
aqueidmenóo por resdsóênida, banho iom iapaiddade dgual ou superdor a 05 (idnio) ldóros e
ionórolador mdiroproiessado de óemperaóura para regulagem auóomátiia desde óemperaóura
ambdenóe o5°C aóé 250°Cl Aiompanha o adsiosímeóro: - 04 (quaóro) frasios reiepóores; - 10 (dez)
ldóros de rleo óérmdio; - ihaae para ordfido; - 04 (quaóro) ordfidos Furol; - fundl para adsiosímeóro; ldmpador do óubo de ensadol Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60 Hzl Conforme NBR
14491; ABNT MB517, MB326; ASTM D88, E 102l Aiompanha manual de operação em poróuguês
ou dnglêsl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

Grupo 1

11

20249

Frasio de addro reiepóor para adsiosímeóro Sayboló Furol

8

106,50

852,00

Grupo 1

12

43184

Pdinômeóro iôndio de 25ml para deóermdnação da densddade de produóos beóumdnosos líquddos e
semd-srlddos

9

67,99

609,21

2

5l968,00

11l936,00

Grupo 1

13

43184

Aparelho auóomátiio para meddção do Ponóo de Amoleidmenóo (Anel e Bola) de ldganóes
asfáltiiosl O aparelho deae possudr mosórador ddgdóal e apresenóar aqueidmenóo e agdóador
dniorporadosl Também aiompanha: 01 (um) iopo Beiker de 800ml; 02 (duas) esferas; 02 (dods)
anéds meóáldios para amosóras; 01 (um) suporóe meóáldio; 02 (duas) gudas para anel e bolal
Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Aiompanha manual de dnsóruções/operação
em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no
Brasdll

Grupo 1

14

43680

Medddor de reiuperação elástiia do asfalóo por óorçãol Kdó iomposóo por 03 (órês) iápsulas de
laóão e dnddiador lumdnoso de aeloiddade de aaanço, de aiordo iom NLT-329/91l Garantia míndma
de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

1

5l320,00

5l320,00

Grupo 1

15

28460

Jarro para esóufa RTFOT (Rolldng Thdn Fdlm Oaen Tesó), em addro borossdldiaóol Garantia míndma de
12 (doze) mesesl

24

296,00

7l104,00
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43184

Grupo 2
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Grupo 2

18
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Peso Anelar bdpartido (sobreiarga) para ensado de iompaióação CBR/ISC, iom peso óoóal de 10
Ldbras (4,54 kg), fabrdiado em ferro fundddo ou em açol Conforme NBR 9895; DNER-ME 049l
Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

18

89,63

1l613,34

150279

Praóo perfurado para ensado CBR, iom hasóe ajusóáaell Conforme NBR 9895; DNER-ME 049l
Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

50

80,00

3l999,83

35440

Aparelho para ensado de idsalhamenóo ddreóo, eleórôndio mdiroproiessadol Caraióerístiias
requerddas: Deae permdtir a esiolha de aeloiddade, sendo essa aeloiddade ionsóanóe duranóe a
realdzação do ensadol Veloiddades de desloiamenóo do pdsóão (dndependenóe da iarga apldiada
duranóe o ensado): míndma de 0,0002mm/mdn e máxdma enóre 9 e 15mm/mdnl Deae possudr saída
RS232 para enado de dados a mdiroiompuóadorl Caso seja neiessárda dnsóalação de softare para
o funidonamenóo do aparelho, esóe deaerá ser dniluído, ldienidado e aiompanhado de manual de
utildzação em poróuguês, junóamenóe iom o equdpamenóol Aiompanha: 02 (dods) sensores de
desloiamenóo ldnear; 01 (uma) iélula de iarga iom iapaiddade míndma de 300kgf; iadxas de
idsalhamenóo de 100x100mm e 60x60mm iom ioróador de amosóras; 01 (um) jogo de pesos
óoóaldzando no míndmo 50kg; 01 (uma) esóedra de rolamenóos (iaso o aparelho requedra esse
elemenóo)l Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Aiompanha manual em poróuguês
ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

1

61l245,33

61l245,33

Permeâmeóro Tdpo Guelph para iampol O aparelho aionddidonado em esóojo para óransporóe
deae permdtir no míndmo, meddções enóre 15im e 75im de profundddadel Aiompanha: órdpé de
iampo; órados; esioaa para ldmpeza; reseraaórrdo de água; bomba de aáiuo manual e exóensor
para usar o permeâmeóro aóé 150iml Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

1

21l216,67

21l216,67

1

37l366,50

37l366,50

Grupo 2

19

150171

Grupo 2

20

150171

Descrição

Equdpamenóo para proaa de iarga ddreóal Aparelho utildzado para a deóermdnação do ioeiidenóe
de reialque em ensados de solosl Elemenóos que aiompanham o aparelho: plaias idriulares
rígddas de aço, iom alças e óraóamenóo anti-iorrosdaol -Suporóe de no míndmo 03m de
iomprdmenóo e 03 (órês) exóensômeóros de iurso de 30mmx0,01mml -Maiaio hddráuldio de
sdmples efedóo iom iapaiddade míndma de 20Tl -Bomba manual de aidonamenóo do maiaio iom
no míndmo 1,5m de manguedral -Célula de iarga iom iapaiddade para 50T, tipo ddsio, para
meddção de esforços na iompressãol -Inddiador ddgdóal para iélula de iarga, 110/220V-50/60Hz,
auóomátiio, 05 (idnio) dígdóos, iom dnddiação de pdio superdor e dnferdor e função de óaral Deae
operar iom um óoóal de 50l000 ddadsões, possudr fusíael de proóeção e esóar aionddidonado em
iadxa plástiial -Conjunóo para óransferênida da ledóura enóre o dnddiador ddgdóal e um
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108090

Mdsóurador planeóárdo iom aqueidmenóo para homogenedzação e preparo de mdsóuras asfáltiiasl
Caraióerístiias requerddas: deae possudr no míndmo 02 (duas) aeloiddades; iorpo do mdsóurador
em aço-iromo-níquel; iuba iom iapaiddade dgual ou superdor a 10 (dez) ldóros e baóedor tipo
raqueóe em aço dnoxl A iuba deae permdtir aqueidmenóo aldado a programação/regulação da
óemperaóura, deaendo aliançar no míndmo, 180°Cl Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida:
50/60Hzl Aiompanha iuba, baóedor tipo raqueóe em aço dnox e manual de dnsóruções em
poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no
Brasdll

1

29l950,00

29l950,00

Mdsóurador planeóárdo iom aqueidmenóo para homogenedzação e preparo de mdsóuras asfáltiiasl
Caraióerístiias requerddas: deae possudr no míndmo 02 (duas) aeloiddades; boóões de emergênida,
ldga, desldga e de desbloquedo; ionórolador ddgdóal de óemperaóura; sdnaldzadores iom dnddiação de
funidonamenóo e aldmenóação; iorpo do mdsóurador em aço-iromo-níquel; iuba de aço dnox iom
iapaiddade dgual ou superdor a 20 (adnóe) ldóros e baóedor tipo raqueóe em aço dnoxl O mdsóurador
deae apresenóar os segudnóes elemenóos de segurança: a) óampa de proóeção em aço dnox, iom
paróe órasedra (ixa) e paróe ddanóedra (mrael) tipo iesóo, ionóendo ddsposdtiaos eléórdios de
segurança para que ao abrdr a óampa de proóeção iom o mdsóurador em funidonamenóo, esóe seja
desldgado auóomatiiamenóe; b) Grade fronóal em aço dnox para eadóar o ionóaóo iom as paróes
quenóes da máqudnal A iuba deae permdtir aqueidmenóo aldado a programação/regulação da
óemperaóura, deaendo aliançar no míndmo, 180°Cl Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida:
50/60Hzl Aiompanha iuba e baóedor tipo raqueóe em aço dnox, iarrdnho para óransporóe da iuba
e manual de dnsóruções em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida
óéindia permanenóe no Brasdll

1

29l858,33

29l858,33

2

11l559,33

23l118,67

mdiroiompuóador, ionstióuído por softare resddenóe, que habdldóa uma óeila a adqudrdr o aalor
mosórado no dnddiador ddgdóal naquele momenóo, e o ''iola'' em programas iompuóaidonads iomo
o Exiell e o Word, no loial onde esóá o iursorl Aiompanha iabo de 03 (órês) meóros i/DB9l
-Caldbração de iélula de iarga à iompressão para iapaiddades enóre 10 e 25Tl A ialdbração
ionsdstirá na apldiação de 03 (órês) idilos de iarga no sentido iresienóel Essa ialdbração e ajusóe
do aparelho (se neiessárdo) deaerão ser realdzadas em 10 (dez) ponóos, apenas no sentido de
iompressãol Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

Grupo 3

21

Grupo 3

22

43184

Grupo 3

23

43184

Soqueóe eléórdio (moóordzado) para ensado Marshall de iompaióação de mdsóuras asfáltiiasl
Caraióerístiias: Possud ionóador programáael do número de golpes, iom sensor sem ionóaóo e
desldgamenóo auóomátiiol O iompaióador é aiompanhado de padnel de ionórole, pedesóal e
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ixador de moldel Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 60Hzl Aiompanha manual em
poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no
Brasdll Conforme DNER ME-043 e NBR 12891l
Grupo 3

24

193590

Molde de iompressão Marshall (plaia de rupóura ionsóruída em ferro fundddo iom gudas
eniamdsadas por buiha de laóão)l Conforme DNER-ME 043l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

6

476,67

2l860,00

6

503,00

3l018,00

Grupo 3

25

17965

Molde para óração dnddreóa (Prrtiio de Lotman), plaia para óração dnddreóa ionsóruída em aço
zdniado, iom gudas eniamdsadas por buiha de laóão, garantindo mador undformddade e paraleldsmo
duranóe o ensado, utildzado na deóermdnação da resdsóênida à óração por iompressão ddameóral em
iorpos de proaa Marshalll Conforme NBR 1289l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

Grupo 3

26

193590

Ddsio exóraóor de iorpos de proaa Marshalll Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

4

235,00

940,00

17671

Prensa para ensados CBR e Marshalll Caraióerístiias requerddas: deae permdtir a realdzação dos
ensados aóráaes de ionóroles ddgdóads; deae apresenóar ionórole eleórôndio iapaz de manóer a
aeloiddade de aaanço do praóo ionsóanóe, dndependenóe de deformações ou aumenóo da iarga
apldiada ao iorpo de proaa; deae permdtir a seleção da aeloiddade de aaanço segundo o tipo de
ensado (CBR ou Marshall); o aparelho deae permdtir o armazenamenóo de dados dos ensados e
adsualdzação desóes em ddsplay ddgdóal, assdm iomo a óransferênida desóes para mdiroiompuóador;
o softare utildzado deae permdtir a geração de gráiio ou óabela de iarga X peneóração no ensado
CBR e fuênida e esóabdlddade no ensado Marshalll Aiompanha 01 (uma) iélula de iarga de
5000kgf; medddor eleórôndio de deformação ionstióuído por LVDT's iom iurso dgual ou superdor a
25mm; iabo serdal e softare ldienidado para a óransferênida dos resulóados armazenados para
mdiroiompuóadorl Deóalhes óéindios addidonads: iurso do pdsóão 100mm; aeloiddade reguláael de
1,5 a pelo menos 50,8mm/mdnuóo; aldmenóação: 110V ou 220V; frequênida: 60 Hzl Conforme
normas NBR 9895 e DNER-ME 049l Aiompanha iertiiiado de ialdbração e manual em poróuguês
ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

2

29l583,33

59l166,67

3

607,67

1l823,00

Grupo 4

Grupo 4

27

28

121274

Kdó para meddção da mairoóexóura de paadmenóos pelo méóodo de maniha de aredal O kdó deae
dniludr: 01 (um) espalhador de areda; 04 (quaóro) frasios de 500ml de areda padrão; 01 (uma) régua
de aço dnox iom esiala de 300mm e 01 (uma) órdniha de 2"l Deae aiompanhar esóojo plástiio
para óransporóel Deae aóender a norma RG-2 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (Franie)l Garantia
míndma de 12 (doze) mesesl
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29

150472

Grupo 4

30

Qtde
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Treldça para medddas de afundamenóos em órdlhas de roda de paadmenóosl Conforme DNIT PRO
007/2003l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

2

1l130,00

2l260,00

121274

Medddor de aderênida poróátil - Pêndulo Brdóândiol Caraióerístiias míndmas: deae possudr pés
ndaeladores; os rolamenóos e peças mraeds deaem esóar em iompartimenóos bldndados de modo a
eadóar desgasóes e ionóamdnações; deae possudr ponóedro de arrasóe, que mede o máxdmo
desloiamenóo do pêndulo aprs frdição; deae ser iompaióo, para faidldóar o desloiamenóol Deae
aóender as espeidiiações da ASTM E303; BS 812l Aiompanha o aparelho: iadxa de óransporóe; no
míndmo 02 (duas) sapaóas de borraiha padrão para aaaldações de paadmenóos em laboraórrdo e
aaaldações de paadmenóos em iampo assdm iomo óodos os aiessrrdos neiessárdos ao
funidonamenóol Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

1

37l667,22

37l667,22

Aparelho de RICE (Rdie Tesó) para deóermdnação do máxdmo peso espeiíiio óerrdio de mdsóuras
asfáltiiasl O ionjunóo deae ser ionstióuído por: - 01 (um) pdinômeóro de alumíndo iom óampa,
hermetiiamenóe feihado e que permdóe a apldiação de aáiuo, óendo iapaiddade de 02kg de
amosóra; 03 (órês) frasios Kdóazaóo óendo iada frasio 1000ml;- ionexões;-manguedras sdldione;- 01
(uma) bomba de aáiuo de alóo desempenho;-01 (uma) mesa de agdóação orbdóal de baniada iom
ionórolador de aeloiddade e garras para ixação do reidpdenóe;- manômeóro de pressão resddual
absouóa;-01 (uma) óornedra de addro de 03 (órês) adasl Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida:
50/60Hzl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

2

14l226,67

28l453,33

1

53l589,87

53l589,87

Grupo 4

31

59935

Grupo 5

32

26360

Equdpamenóo para Sondagem a Periussão - SlPlTl Elemenóos que aiompanham o equdpamenóo:Trdpé desmonóáael iom 4 posóes de 5m, iom seções de 2,5m iada, óubo de no míndmo Ø2”, além
de roldana de Ø8”, parafuso, alça e esiala; -Sarrdlho manual para auxdldar a exóração do
amosórador do reaestimenóo, iom iapaiddade para suspender no míndmo 1,5T, aiompanhado de
12 meóros de iabo de aço Ø5/16” e óermdnads; -Torre, tipo órdpé, ionsóruída em óubos de aço de no
míndmo Ø2”, iom roldana de Ø8"l Aiompanha sarrdlho meiândio, aidonado manualmenóe, de
duplo ddsio bldndado, e iabo de aço; -Bomba auóo esioraanóe, iom roóor aberóo de 1l1/2”, manial
e suporóe, aioplados a um moóor a gasoldna de no míndmo 3,0HP, suição e reialque de 1l1/2”e 2”,
alóura máxdma de ioluna d’água 30m, iom aazão de 6000L/hora, monóada sobre ihassd de ferro;Amosórador de sondagem SPT de Ø2"; -Sapaóa do amosórador de sondagem bdpartido de no
míndmo Ø2”;-Chaae de grdfo de 18” e ihaae de grdfo de 24”; -Trado idlíndrdio tipo IlPlTl Ø4” iom
iruzeóa e hasóe de Ø1”; -Pdo meiândio para meddr níael de água (ddâmeóro míndmo 7/8”); Mangoóe de Ø1l1/2” x 2 lonas x 5 meóros, iom aálaula de pé, óermdnads e abraçadedras;
-Manguedra de borraiha de Ø1” x 6m, iom abraçadedra e óermdnads de alóa pressão; -Peso baóenóe
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43184

Agdóador eléórdio de proaeóas para ensado de equdaalenóe de areda iom aeloiddade ionsóanóel
Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 60Hzl Deae aóender o méóodo de ensado DNER-ME 054l
Aiompanha manual em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida
óéindia permanenóe no Brasdll

1

6l550,00

6l550,00

150472

Tanque para banho de proaeóasl Capaiddade míndma: 06 (seds) proaeóas de 1000 mll O óanque
deae óer aqueidmenóo para o banho de proaeóas duranóe ensados de seddmenóaçãol Deae atingdr,
no míndmo, a óemperaóura de 60°Cl Também deae óer ionórole ddgdóal da óemperaóura,
homogenedzação óérmdia aóraaés de reidriulação de água, paredes dnóernamenóe preenihddas
iom maóerdal dsolanóe e óornedra para drenagem de águal Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida:
50/60Hzl Conforme a NBR 7181l Aiompanha manual de operação em poróuguês ou dnglêsl
Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

1

4l650,00

4l650,00

150472

Aparelho umddímeóro tipo Speedy, poróátil, para deóermdnação da umddade (aóé 40%) de amosóras
de solo em laboraórrdo e em iampol O aparelho é ionstióuído por: balança ddgdóal, fanela,
espáóula para preparo da amosóra, esfera de aço, reidpdenóe para amosóras, esioaa para ldmpeza,
100 (iem) ampolas de iarbureóo de iálido e esóojo para óransporóel Aiompanha manual em
poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no
Brasdll

3

1l728,63

5l185,88

de 65 Kg, iom rabdiho; -Cabeça de baóer para óubo de Ø1" e iabeça de baóer para óubo de
Ø2l1/2"; -Reaestimenóo baóenóe de Ø2l1/2”x1 meóro, iom luaa de aço; -Reaestimenóo baóenóe de
Ø2l1/2”x2 meóros, iom luaa de aço;-Luaa de aço de Ø1” e Ø2l1/2” (no míndmo 5 peças);-Sapaóa
ioróanóe de Ø2l1/2”; -Bomba balde (balde dnóerno) de no míndmo Ø2”; -Gdrador; -Hasóe de Ø1” x 1
meóro iom luaa de aço e hasóe de Ø1”x 2 meóros iom luaa de aço; -Lâmdna de laaagem de Ø2”;
-Lâmdna de periussão de Ø2”; -Tê (desiarga de laaagem); -Abraçadedra para hasóe de Ø1” e
abraçadedra para óubo de Ø2l1/2”; -Maiho pesiador para hasóe de Ø1” e maiho pesiador para
óubo de Ø2l1/2”; -Ganiho alçador (ihdfre de bode) de Ø1”; -Abadxador tipo U EW para óubo de
Ø1"; -Saia óubo de Ø2l1/2”; -Bdio de laaagem para óubo de Ø2l1/2"; -Bdio doie de Ø1"; -Bdio para
amosórador; -Torquímeóro Ø¾” iom relrgdo; -Cabeça de óorquímeóro Ø3/4”; -Cabeçoóe para
amosórador de Ø2" tipo SPT;
Eleaador gdraórrdo de Ø1" e eleaador gdraórrdo de Ø2l1/2"; -Trepano de laaagem de Ø2l1/2"; -Trdpé
em óubo de Ø2l1/2 " iom gudniho e pelo menos 25 meóros de iabo; -Trado heldioddal de Ø2l1/4”;
-Cruzeóa de laaagem de Ø1”l Aiompanha manual em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12
(doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

Grupo 5

Grupo 5

Grupo 5

33

34

35
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36

37

38
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150435

Máqudna para ensado por abrasão Los Angelesl Caraióerístiias requerddas: equdpamenóo iom jogo
de 12 (doze) esferas de aço (ionforme norma NBR NM 51:2000), óambor fabrdiado em aço
reforçado e aidonado por moóor eléórdio iom óransmdssão por moóo reduóorl O aparelho deae
possudr sdsóema que inaldza o ensado aprs o número de gdros programados, parando o óambor por
medo do fredo naóural do reduóorl Aldmenóação: 110V ou 220V ou Bdaolól Frequênida: 50/60Hzl
Aiompanha manual de operação em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl
Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

1

32l533,33

32l533,33

43192

Balança eleórôndia semd-analítiial Capaiddade: 210g a 220gl Preidsão: 0,0001gl Deae permdtir
ialdbração iom peso padrão dnóerno (dniluído iom a balança)l Unddade de pesagem: gl Ouóras
iaraióerístiias neiessárdas: iapela em addro e iapa de proóeção; ddsplay ddgdóal LCD
reórodlumdnado; ddâmeóro do praóo em aço dnox para pesagem: no míndmo 80mml Aiompanha
manual de dnsóruções/operação em poróuguês ou dnglês e fonóe de aldmenóação (quando for o
iaso)l Tensão de órabalho: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Assdsóênida óéindia permanenóe
no Brasdll Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Aiompanha iertiiiado de ialdbraçãol Esse modelo
de balança deae óer sddo aproaado pelo INMETROl

3

6l173,07

18l519,22

43192

Balança semd-analítiia de preidsãol Capaiddade: 2000g a 2200gl Preidsão: 0,01gl Unddade de
pesagem: gl Ouóras iaraióerístiias neiessárdas: ddsplay LCD reórodlumdnado; saída dnferdor para
pesagem hddrosóátiia; ddmensões do praóo em aço dnox para pesagem: no míndmo 120x120mm ou
ddâmeóro míndmo de 120mml Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Aiompanha
manual de dnsóalação/operação em poróuguês ou dnglês, kdó para pesagem hddrosóátiia dnferdor,
iertiiiado de ialdbração e fonóe de aldmenóação (quando for o iaso)l Garantia míndma de 12
(doze) mesesl Esse modelo de balança deae óer sddo aproaado pelo INMETROl

3

1l842,97

5l528,90

Balança analítiia ddgdóall Caraióerístiias requerddas: Capaiddade: 5000g a 6200gl Preidsão: 0,01gl
Unddade de pesagem: gl Ddsplay LCD reórodlumdnadol Ddmensões do praóo em aço dnox para
pesagem: no míndmo 110x110mm ou ddâmeóro míndmo de 110mml Aldmenóação: 110V ou 220Vl
Frequênida: 50/60Hzl Aiompanha manual de dnsóruções/operação em poróuguês ou dnglês,
iertiiiado de ialdbração e fonóe de aldmenóação (quando for o iaso)l Garantia míndma de 12
(doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll Esse modelo de balança deae óer sddo
aproaado pelo INMETROl

6

3l464,83

20l788,96

4

3l264,65

13l058,59

-

39

43192

-

40

43192

Balança analítiia ddgdóall Caldbração iom peso exóerno (peso padrão dniluído iom a balança)l
Caraióerístiias requerddas: Capaiddade: 7000g a 10200gl Preidsão: 0,1gl Unddade de pesagem: gl
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Balança ddgdóal poróátil de preidsãol Caraióerístiias requerddas: Capaiddade: 16l000g a 20l000gl
Preidsão: 0,1gl Unddade de pesagem: gl Ddsplay LCD reórodlumdnadol Ddmensões do praóo em aço
dnox para pesagem: no míndmo 350x250mml Pés reguláaeds e níael de bolha para ndaelamenóol
Saída dnferdor para pesagem hddrosóátiial Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl
Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Aiompanha manual de operação em poróuguês ou dnglês, kdó
para pesagem hddrosóátiia dnferdor, iertiiiado de ialdbração e fonóe de aldmenóação (quando for o
iaso)l Esse modelo de balança deae óer sddo aproaado pelo INMETROl

4

5l494,05

21l976,21

Balança eleórôndia de preidsãol Caraióerístiias requerddas: Caldbração iom peso exóernol
Capaiddade: 30l000g a 35l000gl Preidsão: 1gl Unddade de pesagem: gl Ddsplay LCD reórodlumdnadol
Ddmensões do praóo em aço dnox para pesagem: no míndmo 200x300mml Aldmenóação: 110V ou
220Vl Frequênida: 50/60Hzl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Aiompanha manual de
operação em poróuguês ou dnglês e fonóe de aldmenóação (quando for o iaso)l

3

3l140,00

9l420,00

1

108l498,47

108l498,47

Ddsplay LCD reórodlumdnadol Ddmensões do praóo de aço dnox para pesagem: no míndmo
160x160mm ou ddâmeóro míndmo de 160mml Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl
Aiompanha manual de dnsóruções em poróuguês ou dnglês, iertiiiado de ialdbração e fonóe de
aldmenóação (quando for o iaso)l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia
permanenóe no Brasdll Esse modelo de balança deae óer sddo aproaado pelo INMETROl

-

41

-

42

43192

-

43

24910

Vdsiosímeóro roóaidonal para meddção da adsiosddade de ldganóes asfáltiios (maria de referênida
Brookield, modelo RVDV3T)l Caraióerístiias do adsiosímeóro: Esiala de ledóura de 0 a 100% de
óorque e ddreóamenóe de adsiosddade em mPals ou iPl Fadxa de óemperaóura de ensado das
amosóras: –100°C a o300°Cl Preidsão: 1°C na fadxa de –100°C a o150°C e 2°C na fadxa de 150°C a
300°Cl Veloiddades de operação: enóre 0,01 e 250rpml Fadxa de meddção de adsiosddade enóre 100
a 40l000l000mPals (iP)l Mola de óorção iom óorque de 7l187ddnaliml Deae possudr níael de bolha
para o ndaelamenóo do equdpamenóol O aparelho deae apresenóar óampa fronóal de 07 (seóe)
polegadas, iolordda, óela óouih sireen, iom suporóe para múltiplos dddomasl As dnformações
exdbddas na óela deaem dniludr no míndmo: adsiosddade (iP/MP·s), óemperaóura (°C/°F), óaxa de
idsalhamenóo/sóress, óorque% fuso/aeloiddade, sóaóus do programa que esóá sendo exeiuóadol
O aparelho deae possudr memrrda para armazenamenóo de dados e sdsóema de óraaa que dmpede
alóerações dnadaertidas nos programas, além de funções programáaeds embutidas de óempo para
óorque e óempo para parada além de dnddiação de ledóuras aidma ou abadxo das fadxas ldmdóe de
órabalhol Também deae óer saída USB para ionexão a iompuóador para ionórole óoóalmenóe
auóomátiio do ensadol Aiompanha o adsiosímeóro:- 01 (um) suporóe iom 02 (dods) pés de alóura
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100

9,22

921,67

reguláael para ajusóe do níaell Esse suporóe deae possudr uma hasóe iom iremalhedra, ao qual o
adsiosímeóro é ixado, permdtindo a moadmenóação do equdpamenóo no sentido aertiial; - esóojo
iom 06 (seds) hasóes numeradas de 2 a 7 ionfeiidonadas em aço dnox # 302 e proóeóor de hasóes; 01 (uma) hasóe idlíndrdia ioniênórdia SC4-21 e 01 (uma) hasóe idlíndrdia ioniênórdia SC4-27,
ambas fabrdiadas em aço dnoxddáael #310; - 01 (uma) maleóa de óransporóe rígdda e resdsóenóel
Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Deaerá ser dniluddo iom o adsiosímeóro,
óermoiélula para ensado de pequenas quantidades de amosóras (de 8 a 13 ml)l Caraióerístiias da
óermoiélula: iomposóa por forno ierâmdio idlíndrdio apodado sobre uma base e idriundado por
uma proóeção de óela meóáldial A base deae óer níael de bolha e 03 (órês) pés de alóura reguláael
para ndaelamenóol A aldmenóação é fedóa por um programador de óemperaóura que permdóe o
ajusóe para uma úndia óemperaóura ou enóão a programação de aóé 10 (dez) ddferenóes
óemperaóuras de órabalhol Fadxa de operação: enóre 40°C e 300°Cl Preidsão: 1°C enóre 40°C e
150°C e 2°C enóre 150°C e 300°Cl Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Aiompanha a
óermoiélula: 06 (seds) iâmaras para amosóras HT-2, de aço dnox, reutildzáaeds; 25 (adnóe e idnio)
iâmaras para amosóras HT-2DB-100, de alumíndo, desiaróáaeds; 01 (uma) ferramenóa HT-59 para
exóração da iâmara HT-2; 01 (uma) ferramenóa HT-116 para exóração das iâmaras HT-2DB-100; 01
(uma) poria S-23, iom rosia, para aioplamenóo; 01 (uma) exóensão SXV-24, de 3”, para hasóe, da
iâmara HT-2; 01 (uma) óampa dsolanóe HT-67Y para a iâmara HT-2; 01 (um) suporóe HT-54 para 04
(quaóro) iâmaras; 01 (um) ddsposdtiao HT-69Y para aldnhamenóo; 01 (uma) exóensão BLM-4E da
hasóe de suporóe do adsiosímeóro; 01 (um) sensor RTD de óemperaóura DVP-94Y; 01 (um) iabo HT106 para ionexão iompuóador-óermoiélulal Além do adsiosímeóro e da óermoiélula, a proposóa
óambém dniludrá o programa iompuóaidonal RHEOCALCT desenaoladdo e ldienidado para utildzação
iom o Vdsiosímeóro (maria referênida Brookield Programáael, modelo DV3T)l Esse softare deae
permdtir a iapóura de dados, agrupamenóo desóes dados em óabelas e óraçar gráiios ou irdar
regdsóros permanenóes dos óesóes para posóerdor análdsel O programa óambém deae realdzar o
ionórole iompleóo da aeloiddade e da óaxa de idsalhamenóo do adsiosímeóro assdm iomo o
ionórole iompleóo da óemperaóura da amosóral Serão forneiddos manuads de operação em dnglês
ou poróuguês para o adsiosímeóro, para a óermoiélula e para o softare RHEOCALC,
respeitiaamenóel Garantia míndma de 12 (doze) meses para óodos os elemenóos ionsdderados
nesse grupol Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll
-

44

369561

Touia desiaróáael sanfonada, iom elástiio em óoda a aolóa, ior brania, fabrdiada em
poldpropdleno, Teiddo-Não-Teiddo (TNT), óamanho úndiol Embalagem iom 100 (iem) unddadesl
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50

236,08

11l804,00

-

45

57630

Proóeóor auddtiao de segurança idrium-aurdiular tipo ionihal Caraióerístiias requerddas: as
ionihas deaem ser ionfeiidonadas iom maóerdal plástiio rígddo; deaem ser monóadas e
ioneióadas por aço mola dnox; deaem apresenóar 2 (duas) almofadas de espuma reaestidas iom
um ilme de PVC (que enóram em ionóaóo iom a iabeça do usuárdo) e 2 (duas) espumas sdóuadas
no dnóerdor de iada uma; aóenuação míndma 27 dBl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

-

46

261885

Laóa em Folha de Flandresl Caraióerístiias requerddas: laóa ldsa, sem ldóograia, sem reaestimenóo
dnóerno, iapaiddade 900 ml (1/4 galão), alóura: 120mm, ddâmeóro do fundo: 105mm e iom óampa
de feihamenóo sob pressãol Apldiação: armazenamenóo de ldganóes asfáltiiosl

1000

2,56

2l557,97

-

47

68640

Laóa em Folha de Flandresl Caraióerístiias requerddas: laóa ldsa, sem ldóograia, sem reaestimenóo
dnóerno, iapaiddade 3600 ml (1 galão), alóura: 185 a 187mm, ddâmeóro do fundo: 167mm e iom
óampa de feihamenóo sob pressãol Apldiação: armazenamenóo de ldganóes asfáltiiosl

1000

6,98

6l976,46

268280

Cadxa plástiia óransparenóe ou óranslúidda, feihada iom óampal Caraióerístiias requerddas:
iapaiddade enóre 40 e 50 ldóros; fabrdiada em PP-Poldpropdleno; não deae ofereier rdsios de
ionóamdnaçãol Apldiação: armazenamenóo de maóerdads partiiulados (aredas, brdóas)l Garantia
míndma de 12 (doze) mesesl

6

120,49

722,94

399324

Cadxa plástiia feihada iom óampal Caraióerístiias requerddas: iapaiddade enóre 160 e 180 ldóros;
fabrdiada em PEAD-Poldetileno de Alóa Densddade; não deae ofereier rdsios de ionóamdnaçãol
Apldiação: armazenamenóo de maóerdads partiiulados (aredas, brdóas)l Garantia míndma de 12
(doze) mesesl

6

330,73

1l984,40

Carrdnho plaóaformal Caraióerístiias requerddas: iarrdnho noao; fabrdiado iom ferro e submetido a
óraóamenóo antiferrugem; deae possudr 2 (duas) rodas maidças ixas e 2 (duas) rodas maidças
gdraórrdas; ddâmeóro das rodas: 6 (seds) polegadas; maóerdal das rodas: borraiha naóurall
Ddmensões míndmas: 110x60x90im (CxLxA)l Alóura míndma da aba 800 mml Capaiddade míndma de
iarga: 350 Kgl Apldiação: moadmenóação de maóerdall Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

4

1l110,65

4l442,59

1

110l608,00

110l608,00

-

-

48

49

-

50

354978

-

51

150472

Aparelho medddor de densddade, umddade e iompaióação do solo tipo EDG (Eleiórdial Densdóy
Gauge)l Caraióerístiias requerddas: Equdpamenóo não nuilear (não raddoatiao); deae permdtir a
meddção das densddades seia e úmdda do solo, perienóual de umddade do solo e perienóual de
iompaióação do solo a partir das proprdedades ddeléórdias dos maóerdads e da raddofrequênidal As
meddções deaem ser realdzadas a partir da peneóração de pelo menos 4 (quaóro) dardos no solo
em posdções padrondzadas por ordfidos em uma plaial Ouóras iaraióerístiias óéindias:
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Aparelho Trdaxdal Ddnâmdio destinado a deóermdnação do mrdulo de resdldênida de amosóras de
solos ou solos mdsóurados iom idmenóo, iom brdóa ou adnda solos esóabdldzadosl Esóe aparelho
deae funidonar sem a utildzação de ar iomprdmddol Aiompanha o aparelho: - Padnel
eleóropneumátiio iom aálaulas proporidonads ionóroladas ada iompuóador; - Conddidonador de
sdnads para ionexão dos LlVlDlT(s) e da iélula de iarga ao mdiroiompuóador; - Plaia de aqudsdção
de dados; - Mdiroiompuóador tipo PC e softare ldienidado para operação do aparelhol
Caraióerístiias óéindias: iarregamenóo axdal: aóé 5 kN; pressão: no míndmo 1 MPa; frequênida de
ensado: 5 Hz; ddâmeóro das amosóras: 70 a 150mml Também aiompanha manual de operação em
poróuguês ou dnglêsl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll Inilud órednamenóo em Foz do
Iguaçu para 3 (órês) laboraóordsóasl O forneiedor deaerá apresenóar iomproaanóe de pelo menos 3
(órês) dnstióudções aiadêmdias ou de pesqudsa ou de rrgãos/deparóamenóos/mdndsóérdos de
goaerno que óenham adqudrddo esse aparelho nos últimos 3 (órês) anosl

1

179l221,37

179l221,37

4

6l772,20

25l088,80

profundddade de meddção: aóé 300mm; erro de exatidão da densddade seia: ±4%; erro de exatidão
da umddade: ±3%; óemperaóura de operação: 0 a 45°C; duração da baóerda: no míndmo 6 (seds)
horas iom iarga máxdmal Aiompanha baóerda reiarregáael, iarregador, marreóa de poldureóano,
sonda de óemperaóura, plaia base, iabos, 4 (quaóro) dardos de 150mm de iomprdmenóo, 4
(quaóro) dardos de 300mm de iomprdmenóo e maleóa para óransporóel Conforme norma: ASTM D
7698l Inilud manual em poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida
óéindia permanenóe no Brasdll

-

52

Grupo 6

53

102954

Peneórômeóro de periussão Sul-afrdiano tipo ione de peneóração ddnâmdia (CPD)l Aiompanha 4
(quaóro) exóensões de hasóes de peneóração iom iomprdmenóo míndmo de 50im iada uma, 1
(uma) de massa de 6 a 8 kg para queda ldare, 1 (um) ione de peneóração de 60°ohasóe, 1 (um)
ione de peneóração de 30°ohasóe e óabela de iorrelação para estimação do aalor do CBRl Garantia
míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

Grupo 6

54

412434

Régua bdselada em aço zdniado iom bdsel em uma das faiesl Comprdmenóo: 50iml Conforme
normas: NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 9828, 9813l

5

35,62

178,08

Grupo 6

55

126799

Kdó para ensado de absorção d’águal Aiompanha: soqueóe de iompaióação; forma óronio iôndia
iom 90mm de ddâmeóro superdor; 40mm de ddâmeóro dnferdor e 75mm de alóural Conforme
norma: NBR NM 52; NBR 9777 e NM 52, 30l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

3

283,14

849,41

Grupo 6

56

47716

Aparelho TRETON para ensado da resdsóênida ao ihoque de maóerdal destinado a lasóro padrãol
Conforme norma: DNER ME-399 ou NBR 8938l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

3

7l859,67

23l579,00
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Ddsposdtiao para esmagamenóo de agregados graúdosl Conforme norma: NBR 9938l Garantia
míndma de 12 (doze) mesesl

4

4l085,00

16l340,00

4

2l822,67

11l290,67

Grupo 6

58

150437

Cáldbre proporidonal destinado a deóermdnação da porienóagem de partiulas planas e alongadas
em agregados graúdosl Caraióerístiias requerddas: deae ser ionsóruído em aço iom óraóamenóo
anti-iorrosdao e base emborraihada; deae possudr regulagem para 3 (órês) posdções que
represenóam os índdies 1:2, 1:3 e 1:5l Conforme norma: ASTM D 4791l Garantia míndma de 12
(doze) mesesl

Grupo 6

59

150437

Cáldbre para deóermdnação do índdie de alongamenóo de agregadosl O ddsposdtiao deae permdtir a
ilassdiiação dos agregados em 6 frações, as quads aardam enóre 63 e 6l3 mml Conforme norma BS
912l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

4

3l121,33

12l485,33

4

7l955,00

31l820,00

Grupo 6

60

47716

Aparelho para deóermdnação do Azul de Metilenol Aiompanha: 1 (um) agdóador meiândio iom
aeloiddade reguláael; 1 (um) suporóe; 1 (uma) bureóa de addro iom iapaiddade de 50ml; 1 (um)
iopo Beaker de 300ml; 1 (um) iopo Beaker de 1000ml; 1 (uma) aareóa de addro Ø 8×300mm; 1
(um) paioóe de papel ilóro iom 125 mm de ddâmeóro, 95 g/m2 e 0,20 mm de espessural
Dependendo do forneiedor, podem ser neiessárdos ouóros aiessrrdos para a realdzação do ensado,
os quads nesse iaso óambém deaerão ser dniluídosl Aiompanha 100g de azul de metileno e 500g
de iauldndóal Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Conforme normas: NBR 12045;
CEMP 123 e 063l Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

Grupo 7

61

201150

Cesóo meóáldio de Ø 60X130mm para ensado de adesdaddade emulsão/agregadooaiessrrdosl
Garantia míndma de 12 (doze) mesesl

3

400,00

1l200,00

7250

Alambdque para deóermdnação de água em maóerdads asfáltiios e de água em peórrleol
Aiompanha: reidpdenóe para aqueidmenóo, anel quedmador, órap, iondensador, suporóe e demads
aiessrrdos para ixaçãol Conforme normas: ASTM E123, D95, D244; AASHTOl Garantia míndma de
12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll T59, T55 e ABNT MB37l

3

3l300,00

9l900,00

2

1l905,50

3l811,00

Grupo 7

Grupo 7

62

63

47716

Medddor de iarga de partiula em emulsão asfáltiial O aparelho deae permdtir iorrenóe reguláael
de ±1 a 100 mA, deae possudr timer adsual/sonoro e dnddiação de iorrenóe aóual em ddsplay ddgdóall
Aiompanha: 1 (um) suporóe iom base emborraihada, 2 (duas) plaias de aço dnox e 1 (um) iopo
de Beikerl Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 60/Hzl Conforme norma: NBR 6567l Garantia
míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll
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65

66

67
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102954

Peneórômeóro undaersal semd-auóomátiio para deóermdnação da peneóração em ldganóes asfáltiiosl
Caraióerístiias requerddas: iurso de 40mm e subddadsão de 0,1mm; o equdpamenóo deae possudr
sdsóema que solóa a hasóe de peneóração por sdsóema eléórdio e a óraaa aprs passado o óempo
programado (aardáael de 1 a no míndmo 99 segundos)l Aiompanha 1 (uma) agulha para ensado de
ldganóes (ASTM D5) e 1 (uma) iuba de óransferênida em airíldiol Conforme normas ASTM D-5, NBR
6576, NBR 11508 e NBR 11345l Aldmenóação: 110V ou 220Vl Frequênida: 50/60Hzl Garantia
míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

2

6l331,63

12l663,26

67857

Prensa aidonada manualmenóe para iompressão sdmples (não ioninada)l Capaiddade do anel
ddnamoméórdio: no míndmo 300 kgfl Deae permdtir ensado iom aeloiddade lenóa e aeloiddade
superdor para aproxdmação e reóornol Todas as engrenagens da prensa deaem iiar dmersas em
banho de rleol A ledóura da iarga apldiada ao iorpo de proaa deae ser realdzada meddanóe anel
ddnamoméórdio e a meddção da iompressão realdzada por exóensômeóro iom resolução de
0,01mml Conforme norma NBR 12770l Aiompanha anel ddnamoméórdio iom iapaiddade míndma
de 300kgf e manual de operação em poróuguês ou dnglêsl Aiompanha iertiiiado de ialdbraçãol
Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

2

13l704,00

27l408,00

67857

Prensa aidonada manualmenóe para iompressão sdmples (não ioninada)l Capaiddade da iélula de
iarga: no míndmo 2000kgfl Deae permdtir ensado iom aeloiddade lenóa e aeloiddade superdor para
aproxdmação e reóornol Todas as engrenagens da prensa deaem iiar dmersas em banho de rleol A
ledóura da iarga apldiada ao iorpo de proaa deae ser realdzada meddanóe iélula de iarga e a
meddção da iompressão realdzada por exóensômeóro iom resolução de 0,01mml Conforme norma
NBR 12770l Aiompanha iélula de iarga iom iapaiddade míndma de 2000kgf e manual de
operação em poróuguês ou dnglêsl Aiompanha iertiiiado de ialdbraçãol Garantia míndma de 12
(doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll

2

19l494,00

38l988,00

3

7l695,00

23l085,00

298340

Exóraóor aertiial e moóordzado de amosóras CBR, Marshall e Proióorl Aparelho deae permdtir a
exóração de amosóras iom ddâmeóros enóre 38mm e 155 mm; a bomba hddráuldia do exóraóor
deaer óer iapaiddade míndma de 35kN e desloiamenóo míndmo do pdsóão dgual a 450mml
Aldmenóação 110V ou 220Vl Frequênida: 60Hzl Inilud adapóadores para Ø150 mm (6"), Ø100 mm
(4"), Ø72 mm, Ø50l8 mm e Ø38 mm de ddâmeóro dnóernol Inilud manual de operação em
poróuguês ou dnglêsl Garantia míndma de 12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no
Brasdll
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193590

Trdóurador-granuladorl Equdpamenóo noao, zero hora de funidonamenóol Destinado a órdóuração de
ibras, iasias, iaaaios de madedra, palhas, óoios de madedra, papelão, papel, maóerdads de
embalagem, óeiddos, garrafas peó, plástiios (ABS,PS, PP, POM e EPB) e dsopor, enóre ouórosl O
equdpamenóo deae apresenóar sdsóema de ioróe iom no míndmo 5 (idnio) faias, fabrdiadas iom
aço dndeformáaell Também deae possudr boóão-ihaae de segurança geral e boia de enórada do
maóerdal iom ddmensões míndmas de 200x200mml Inilud penedras iom ddâmeóros de 4 e 8mml
Moóor eléórdio iom poóênida míndma de 5 (idnio) hpl Os maóerdads uóldzados deaem aóender as
Normas ASTM e a NR 12l Aldmenóação: 380V órdfásdio; Frequênida: 50/60Hzl Garantia míndma de
12 (doze) mesesl Assdsóênida óéindia permanenóe no Brasdll Modelo de referênida: Trdóurador
Ldppel TM-05 ou superdorl O fabrdianóe deaerá apresenóar no míndmo 3 (órês) iomproaanóes de
aenda de órdóuradores-granuladores para undaersddades ou dnstióudções de pesqudsa no Brasdll As
aendas desses órdóuradores deaerão óer sddo realdzadas nos últimos 3 (órês) anosl

68

1

18l486,33

18l486,33

69

193590

Banho ulóra-sôndio 20 ldórso para laaagem de uóensíldos meóáldios ionóendo resíduos de ldganóes
asfáltiios

1

10l858,33

10l858,33

70

128953

Deóergenóe para laaagem de addrarda iom banho ulóra-sôndio Exóran MA 01 alialdnol Frasios de 5
ldóros

10

275,88

2l758,33

71

128953

Deóergenóe para laaagem de addrarda iom banho ulóra-sôndio Exóran MA 02 neuóro alialdnol
Frasios de 5 ldóros

10

315,90

3l159,03

Total estmado

1.578.490,80
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