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CONCORRÊNCIA SRP Nº 29/2017 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às quatorze horas e cinco minutos do dia vinte e três do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 
foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL 
TRECHO 03 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA “C” – Brasília - DF, 
CEP 71.200-030, reunião para divulgação da analise das amostras apresentadas na 
Concorrência SRP nº 29/2017 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de Material para Pintura, para atender as necessidades deste Senac-DF. Foram 
cancelados os itens 1, 2, 8, 11, 13, 14, 28, 29 e 30, por seus valores estarem acima do valor 
estimado. Foram solicitadas amostras a empresa RVA Comércio e Serviços de Construção 
Eireli ME dos itens 20, 31, 36 e 37. Não foram solicitadas amostras dos demais itens por 
serem marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Segue laudo de avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

20 

Tinta esmalte sintético alto brilho, cor vermelha, galão com 3,6 litros, rendimento de no mínimo 40m²/demão, cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Premium que não descasque. A base de resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contenha benzeno. Tempo máximo de Secagem: Ao toque em 2 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 6 horas 

Iquine 

Não atendeu as exigências do Senac-DF. Os esmaltes sintéticos não secaram no tempo estimado, como especificado na lata, o odor é demasiado excessivo para o ambiente escolar o qual a tinta se aplica, o rendimento não foi o esperado tendo em vista que foram necessárias demãos além do especificado para obtenção da cobertura desejada, não demonstrando ser da categoria premium quando comparado com as demais de mesma condição ou nível. Após o tempo de secagem a coloração final também não foi a esperada, característica das cores da instituição. Sendo assim os itens citados não nos atende como esperado. Amostra reprovada. 
31 Verniz marítimo brilhante para uso interno e externo em medeira. Galão 3,6 litros Iquine Amostra aprovada. 

36 

TEXTURA RÚSTICA 18 LT- Produto a base de resina acrílica que possui em sua composição, partículas grandes de quartzo possibilitando um efeito de ranhuras. Proporciona efeitos decorativos, corrige pequenas imperfeições e tem grande resistência à abrasão. É indicada para superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e repinturas sobre PVA e Acrílico. É hidrorrepelente permitindo proteção e resistência a intempéries. Ambiente interior e exterior, qualidade premium, acabamento fosco textura em relevo, rendimento de ao menos 12m2 

Iquine Amostra aprovada. 
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por demão. Tempo de secagem máximo 5 horas ao toque, para pintura sobre 16 horas e 5 dias de final. Efeito riscado 

37 

Tinta esmalte sintético alto brilho, galão com 3,6 litros, rendimento de no mínimo 40m²/demão, cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Premium que não descasque. A base de resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contenha benzeno. Tempo máximo de Secagem: Ao toque em 2 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 6 horas. COR A DEFINIR 

Iquine 

Não atendeu as exigências do Senac-DF. Os esmaltes sintéticos não secaram no tempo estimado, como especificado na lata, o odor é demasiado excessivo para o ambiente escolar o qual a tinta se aplica, o rendimento não foi o esperado tendo em vista que foram necessárias demãos além do especificado para obtenção da cobertura desejada, não demonstrando ser da categoria premium quando comparado com as demais de mesma condição ou nível. Após o tempo de secagem a coloração final também não foi a esperada, característica das cores da instituição. Sendo assim os itens citados não nos atende como esperado. Amostra reprovada. 

 
Não foi solicitada amostra ao próximo colocado dos itens 20 e 37, por serem marcas já 
utilizadas pelo Senac-DF. Segue resultado final: 
 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. QTD. VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

ESPÁTULA RÍGIDA DE 12 cm EM AÇO COM CABO DE MADEIRA - Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. A lâmina com tamanho de 12 cm e afiação que proporcione excelente durabilidade do fio. O cabo da ferramenta com ótima resistência e produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto.  Cancelado 

2 

ESPÁTULA RÍGIDA DE 6 cm EM AÇO COM CABO DE MADEIRA - Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. A lâmina com tamanho de 6 cm e afiação que proporcione excelente durabilidade do fio. O cabo da ferramenta com ótima resistência e produzido com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto.  
3 

GARFO PARA ROLO DE PINTURA DE 23 cm - Garfo gaiola sem rosca para rolos de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores. 
Atlas C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 15 6,50 97,50 
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4 

LIXA Nº 100 PARA FERRO, TAM. 225 x 275mm - Folha de Lixa Ferro com costado de pano com grãos de Óxido de Alumínio indicada para o lixamento de metais e em operações de maior remoção de material que necessitam de uma lixa mais resistente. Recomendada para limpeza e remoção completa de oxidações, tintas e vernizes, acabamento em massa plástica e nivelamento de superfícies e abrasivo em óxido de Alumínio Marrom. 

Trionite C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 80 2,30 184,00 

5 

LIXA Nº 120 PARA FERRO, TAM. 225 x 275mm - Folha de Lixa Ferro com costado de pano com grãos de Óxido de Alumínio indicada para o lixamento de metais e em operações de maior remoção de material que necessitam de uma lixa mais resistente. Recomendada para limpeza e remoção completa de oxidações, tintas e vernizes, acabamento em massa plástica e nivelamento de superfícies e abrasivo em óxido de Alumínio Marrom. 

Trionite C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 80 2,30 184,00 

6 
LIXA Nº 100 PARA PAREDE, ROLO COM 45 METROS - Lixa em óxido de alumínio sobre costado de papel. Lixamento de massa corrida, pintura em paredes, madeiras e uso geral. 

Trionite C&M Comércio de Tintas Ltda  Rolo  10 145,00 1.450,00 

7 
LIXA Nº 120 PARA PAREDE, ROLO COM 45 METROS - Lixa em óxido de alumínio sobre costado de papel. Lixamento de massa corrida, pintura em paredes, madeiras e uso geral. 

Trionite C&M Comércio de Tintas Ltda  Rolo  10 140,00 1.400,00 

8 

Máscara DESCARTÁVEL Contra Poeiras, Névoas e Fumos - Respirador purificador de ar sem manutenção, descartável, tipo peça semi facial dobrável, classe PFF2; Feito em malha filtrante em polipropileno tratada eletrostaticamente; Duas mantas protetoras, uma externa e outra interna; Com dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço; Com clipe metálico na ponte nasal para ajuste junto ao rosto do usuário; Sem válvula de exalação; Testado e aprovado através da norma NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrante), com eficiência de nível de filtragem de 94%; Proteção contra poeiras, névoas e fumos metálicos; 

Cancelado 

9 

MASSA CORRIDA - Produto à base de emulsão vinil acrílica que nivela e corrige pequenas imperfeições, proporcionando aspecto liso e agradável em superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto. Possuindo excelente rendimento, secagem rápida, fácil aplicação que facilita o lixamento e proporciona economia da tinta de acabamento. Lata com 18 litros, cor 

Metalatex RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Latão  40 55,00 2.200,00 
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branca, rendimento de no mínimo 40m²/Demão, acabamento obtido com no máximo 3 demãos. Tempo de secagem máximo de 1 hora ao toque e 5 horas de final. Acabamento liso e fosco, qualidade premium, ambiente interior com baixo odor. 
10 Massa Adesiva Plástica Branca 400g com catalisador. Anjo C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 15 12,00 180,00 

11 

Rolo de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes para superfícies lisas e uso com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais. Largura de 9cm com altura de 12 cm. 

Cancelado 

12 
Rolo de Lã Sintética ANTIRRESPINGO PROFISSIONAL, Tinta: Látex e Acrílica, Superfícies: Parede Lisa e Teto, Composição: Lã Sintética, Altura da Lã: 9mm, largura 23 cm. 

Atlas RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Unid. 50 25,00 1.250,00 

13 

Rolo de espuma 100% poliéster com densidade 30 (kg/m³). Resistente a solventes. Diâmetro de 68 mm, maior retenção de tinta. Indicado para superfícies lisas para uso com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais. Largura de 23 cm com altura de 18 cm. Cancelado 

14 

Diluente - Solvente para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica, baixo odor. Qualidade premium. Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo 4.7.7. Embalagem de 900ml. 

15 

Tinta esmalte sintético acetinado, cor preta, galão com 3,6 litros, rendimento de no mínimo 40m²/demão, cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Premium que não descasque. A base de resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contenha benzeno. Tempo máximo de Secagem:  Ao toque em 2 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 6 horas. Cor a definir. 

Iquine RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Galão  20 58,00 1.160,00 
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16 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE PISO (GALÃO DE 3,6L) - Tinta acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Grande poder de cobertura e alta durabilidade. Resistente ao tráfego de pessoas e carros e às intempéries. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados. Rendimento mínimo de 40m2 para galão de 3.6L. Tempo máximo de Secagem: Ao toque: 1 h Entre demãos: 4 h Final: 12 h Tráfego de pessoas: 48 h Tráfego de veículos: 72 h 

Iquine RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Galão  10 45,00 450,00 

17 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERMELHO PARA DEMARCAÇÃO DE PISO (GALÃO DE 3,6L) - Tinta acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Grande poder de cobertura e alta durabilidade. Resistente ao tráfego de pessoas e carros e às intempéries. Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados. Rendimento mínimo de 40m2 para galão de 3.6L. Tempo máximo de Secagem: Ao toque: 1 h Entre demãos: 4 h Final: 12 h Tráfego de pessoas: 48 h Tráfego de veículos: 72 h. 

Iquine RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Latão  10 45,00 450,00 

18 

Tinta esmalte sintético alto brilho, cor azul, galão com 3,6 litros, rendimento de no mínimo 40m²/demão, cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Premium que não descasque. A base de resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contenha benzeno. Tempo máximo de Secagem: Ao toque em 2 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 6 horas 

Iquine RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Galão 50 45,00 2.250,00 

19 

Tinta esmalte sintético alto brilho, cor preta, galão com 3,6 litros, rendimento de no mínimo 40m²/demão, cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Premium, que não descasque. A base de resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), 

Iquine RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Galão 15 45,00 675,00 
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hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contenha benzeno. Tempo máximo de Secagem: Ao toque em 2 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 6 horas 

20 

Tinta esmalte sintético alto brilho, cor vermelha, galão com 3,6 litros, rendimento de no mínimo 40m²/demão, cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Premium que não descasque. A base de resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contenha benzeno. Tempo máximo de Secagem: Ao toque em 2 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 6 horas 

Coralit C&M Comércio de Tintas Ltda  Galão 15 69,00 1.035,00 

21 

Tinta Acrílica Premium para pintura interna e externa, de primeira qualidade, fino acabamento, baixo odor, lavável, alto poder de cobertura e secagem rápida (máximo secagem final de 4h). Deve ser isenta de metais pesados. Possuirá acabamento semibrilho. Não serão aceitas tintas standard ou econômicas. Lata com 18; Litros, rendimento de ao menos 250 m2/demão, Cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Estarão de acordo com a classificação “tipo 4.5.1” da ABNT NBR 11702:2010 e “Premium” da NBR 15079. Na cor branco gelo. 

Metalatex RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Latão 30 300,00 9.000,00 

22 

Tinta Acrílica Premium para pintura interna e externa, de primeira qualidade, fino acabamento, baixo odor, lavável, alto poder de cobertura e secagem rápida (máximo secagem final de 4h). Deve ser isenta de metais pesados. Possuirá acabamento fosco. Não serão aceitas tintas standard ou econômicas. Lata com 18 Litros, rendimento de ao menos 250 m2/demão, Cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Estarão de acordo com a classificação “tipo 4.5.1” da ABNT NBR 11702:2010 e “Premium” da NBR 15079. Na cor branco neve. 

Metalatex RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Latão 30 280,00 8.400,00 
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23 

Tinta Acrílica Premium para pintura interna e externa, de primeira qualidade, fino acabamento, baixo odor, lavável, alto poder de cobertura e secagem rápida (máximo secagem final de 4h). Deve ser isenta de metais pesados. Possuirá acabamento semibrilho. Não serão aceitas tintas standard ou econômicas. Lata com 18 Litros, rendimento de ao menos 250 m2/demão, Cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Estarão de acordo com a classificação “tipo 4.5.1” da ABNT NBR 11702:2010 e “Premium” da NBR 15079. Na cor palha. 

Metalatex RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Latão 20 300,00 6.000,00 

24 

TRINCHA DE 1 ½” – Trincha Média Cerda Gris multiuso, com espessura: Média; Cerda/Filamento: Natural Gris, virola em alumínio, cabo em plástico ou polipropileno e Rendimento: Stantard e cobertura de áreas com diversos tipos de tinta. 

Atlas C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 30 4,70 141,00 

25 

TRINCHA DE 2” - Trincha Média Cerda Gris multiuso, com espessura: Média; Cerda/Filamento: Natural Gris, virola em alumínio, cabo em plástico ou polipropileno e Rendimento: Stantard e cobertura de áreas com diversos tipos de tinta. 

Atlas C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 30 6,90 207,00 

26 

TRINCHA DE 3” - Trincha Média Cerda Gris multiuso, com espessura: Média; Cerda/Filamento: Natural Gris, virola em alumínio, cabo em plástico ou polipropileno e Rendimento: Stantard e cobertura de áreas com diversos tipos de tinta. 

Atlas C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 30 11,30 339,00 

27 

TRINCHA DE 4” - Trincha Média Cerda Gris multiuso, com espessura: Média; Cerda/Filamento: Natural Gris, virola em alumínio, cabo em plástico ou polipropileno e Rendimento: Stantard e cobertura de áreas com diversos tipos de tinta. 

Atlas C&M Comércio de Tintas Ltda  Unid. 25 12,80 320,00 

28 

ESTOPA PARA POLIMENTO para limpeza geral– 200G - Elaborado com 100% de algodão, macias, alvejadas e isentas de impurezas; Não risca as superfícies a serem polidas; Proporciona maior rendimento 

Cancelado 29 

Desempenadeira metálica de base lisa, sem dentes, com cabo de madeira Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação; Lâmina com tamanho 272 x 120 mm; Possui dentes que são utilizados para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos. 

30 
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA CABO FECHADO – Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. Lâmina com tamanho 272 x 120 mm. Possui 
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dentes que são utilizados para formar sulcos na massa, para assentamento de lajotas e azulejos. 

31 Verniz marítimo brilhante para uso interno e externo em medeira. Galão 3,6 litros Iquine RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Galão 10 60,00 600,00 

32 
Tinta, zarcao, base alquidica, na cor cinza.embalagem: galao (3,6 litros), com dados de identificacaodo produto, marca do fabricante e prazo de validade. 

Solventex C&M Comércio de Tintas Ltda  Galão 5 45,00 225,00 

33 
Tinta base epoxi, premium, para aplicacao em pisos e azulejos, na cor cinza. Embalagem: galao (3,6 litros), com identificacao doproduto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo devalidade. 

Novacor C&M Comércio de Tintas Ltda  Galão 30 185,00 5.550,00 

34 

Solvente, acelerador de secagem, para diluicao de esmalte sintetico industrial, verniz e limpeza em geral. Embalagem : lata de 5 litros com dados de identificacao do produto,marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 

Gol C&M Comércio de Tintas Ltda  Latão 10 42,00 420,00 

35 

MASSA ACRÍLICA - Produto à base de resina acrílica que nivela e corrige pequenas imperfeições, proporcionando aspecto liso e agradável em superfícies internas e externas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto. Possuindo excelente rendimento, secagem rápida, fácil aplicação que facilita o lixamento e proporciona economia da tinta de acabamento. Cor branca, rendimento de no mínimo 40m²/Demão, acabamento obtido com no máximo 3 demãos. Tempo de secagem máximo de 1 hora entre demãos/ para lixamento e 6 horas de final. Acabamento liso e fosco, qualidade premium, ambiente interior com baixo odor. Embalagem de 30kg. 

Metalatex RVA Comércio e Serviços de Construção Eireli ME  Latão 20 90,00 1.800,00 

36 

TEXTURA RÚSTICA 18 LT- Produto a base de resina acrílica que possui em sua composição, partículas grandes de quartzo possibilitando um efeito de ranhuras. Proporciona efeitos decorativos, corrige pequenas imperfeições e tem grande resistência à abrasão. É indicada para superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e repinturas sobre PVA e Acrílico. É hidrorrepelente permitindo proteção e resistência a intempéries. Ambiente interior e exterior, qualidade premium, acabamento fosco textura em relevo, rendimento de ao menos 12m2 por demão. Tempo de secagem máximo 5 horas ao toque, para pintura sobre 16 horas e 5 dias de final. Efeito riscado 

Leinertex C&M Comércio de Tintas Ltda  Latão 15 72,00 1.080,00 
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37 

Tinta esmalte sintético alto brilho, galão com 3,6 litros, rendimento de no mínimo 40m²/demão, cobertura obtida em no máximo 3 demãos. Premium que não descasque. A base de resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contenha benzeno. Tempo máximo de Secagem: Ao toque em 2 horas / Entre demãos: 4 horas / Final: 6 horas. COR A DEFINIR 

Coralit C&M Comércio de Tintas Ltda  Galão  10 81,00 810,00 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
  Weslane de Oliveira Santos Presidente    Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro  


