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PREGÃO PRESENCIAL HSPC 
Nº 20/0008 – PG 

 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS DE CORES VARIADAS PARA 

PINTURA E RETOQUES NO HOTEL SESC PORTO CERCADO - 
HSPC. 

 
ADENDO II – RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 

 
Comunicamos resposta ao questionamento recebido em relação ao 

Pregão Presencial HSPC nº. 20/0008-PG. 
 
QUESTIONAMENTO:  
 
1. Gostaríamos que verificassem a possibilidade de podermos ofertar uma outra 
marca como opção para atendimento para a unidade do Sesc Pantanal. 
Trabalhamos com a marca Eucatex que atende todas as normas exigidas da ABNT 
e está inserida dentro do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat – PBQP-H, do Ministério de Desenvolvimento Regional, esse programa 
define as marcas que possuem conformidades em todos os requisitos de 
desempenho de acordo com a Norma NBR 15079 que trata do poder de cobertura 
de tinta seca, poder de cobertura de tinta úmida, resistência à abrasão úmida sem 
pasta abrasiva e resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva, enfim gostaria de 
poder ofertar um produto com qualidade igual ou até superior às marcas que estão já 
homologadas. 
Como podemos fazer para que os produtos dessa marca também possam ser 
homologados? 
1 - Caso necessitem de informações técnicas quanto aos produtos tenho todas as 
informações para serem repassadas, não existe nenhuma informação no mercado 
que desabone a marca aqui sugerida, existem empresas que estão inseridas na lista 
de não conformidade do Ministério do Desenvolvimento Regional por terem produtos 
reprovados em testes durante algum período, mas esse não seria o caso da marca 
aqui sugerida, caso seja necessário podemos sim solicitar amostras dos produtos 
para que fosse verificada a qualidade dos produtos e se assim entender o setor de 
qualidade do Sesc Pantanal  homologar a marca  referente a cada produto a ser 
cotado; 

 
Resposta: Informamos que a fase de pré-qualificação encerrou-se no dia 
26/08/2020, conforme consta no item 3.1.2 do Edital. 
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2 -Nos itens 8, 9,10 Qual é a Litragem? 
Resposta: de 16 à 18 litros. 
 
3 - No Item 23 , está descrito Massa corrida 6 Kg, e na descrição está Textura 
grafiato,  poderia nos informar qual a descrição correta? 

Resposta: Esclarecemos que o produto é TEXTURA GRAFIATO, como descrito no 
Termo de Referência. 
 

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no 
instrumento convocatório e seus anexos. 

 
Várzea Grande/MT, 03 de setembro de 2020. 

 
 
 

Comissão de Licitação 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 


