
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 12 de agosto de 2022. 

ESCLARECIMENTO 

 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 137/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12.084/2021 

DATA DE REALIZAÇÃO: 22/08/2022 

HORÁRIO: 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF) 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA I” 

 

Prezados Senhores: 

 

Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao esclarecimento 

solicitado pela empresa DURA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME: 

 

PERGUNTA: 

 

Referente à Oferta de Compra n° 855800801002022OC00216: 

 

“Entendemos a preocupação da prefeitura em comprar produtos de boa qualidade e que de fato 

atendam os objetivos a que se destinam, face a grande quantidade de fornecedores que não 

cumprem com essas exigências básicas, então perguntamos: 

 

Ha necessidade que sejam feitos LAUDOS, ENSAIOS em laboratório para cada item vencido ou 

entendem os senhores que em se tratando do mesmo produto, variando apenas embalagem ou 

cor apenas um laudo seja suficiente, já que isso impacta em um custo considerável? 

 

Para as tintas esmaltes, é possível cotar a base de agua ou precisam ser a base de solvente 

(alquidica)?” 

 

RESPOSTA: 

 

Conforme resposta fornecida pelo senhor Diretor da Divisão de Compras, da Secretaria de 

Serviços Urbanos, foi informado que: 

 

“Os laudos têm o intuito de verificar se as tintas estão atendendo as normas, principalmente 

referente a qualidade de Econômica, Standard e Premium, ou a qualidade de cada item conforme 

suas respectivas normas. 

 

Tocante a tinta esmalte sintético, estamos solicitando que ela atenda a NBR 15494 da ABNT, 

deste modo, a tinta tem que ser a base de solvente para atender a norma.” 

 

Atenciosamente, 

SORAIA M. MILAN 
Secretária Municipal de Serviços Urbanos 

MARIA APARECIDA CUBILIA  
Secretária Municipal de Educação 

 
 

RODRIGO SANTANA 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

ANDERSON MENDES DE ANDRADE 
   Secretário Municipal de Habitação 

CLEBER SUCKOW NOGUEIRA  
Secretário Municipal de Saúde Pública 

JOSÉ AMÉRICO FRANCO PEIXOTO 
Secretário Municipal de Trânsito 

 


