
      Prefeitura Municipal de Taboão da Serra           

                                                          ESTADO DE SÃO PAULO  
 

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PREGÃO E-071/2019 – Proc. nº 29783/2019 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZ, ZARCÃO E SELADORA PARA 

MADEIRA” 

 

A empresa ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E 

FERRAMENTAS LTDA. interpõe recurso contra a sua desclassificação em vários 

itens. 

 

A respeito temos a observar o que segue.  

 

Conforme consta dos autos e confirmados pela unidade requisitante a empresa foi 

desclassificada pelos seguintes motivos: 

 

Nos casos dos itens 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 40, 44, 45 e 46 (tinta a base de resina 

acrílica) 60, 61, 62, 63, 64 e 65, as amostras apresentadas não atenderam ao edital 

vez que na embalagem não constam informações de rendimento do produto. Ademais 

os referidos itens se referem a latas de 18 litros, sendo que a amostras foram 

apresentadas em galão de 3,6 litros que não tem o mesmo rendimento das latas. 

 

Com respeito aos itens 21 22, 23, 24, 25, 43, 47, 48 (tinta látex PVA Premiun) 26, 

27, 28, 29, 30, 31 e 42 (tinta esmalte sintético brilhante) 32, 33, 41 e 66 (tinta esmalte 

sintético fosco) 56, 57, 58 e 59 (acrílica para demarcação, verniz, zarcão, seladora) a 

empresa não apresentou amostra dos referidos itens, sendo por isto desclassificada do 

certame 

 

As amostras apresentadas dos itens 34, 35, 36, 37, 38 e 67 (tinta esmalte acetinado) 

consta na embalagem consta rendimento de 8 a 10 m2/1 (sendo que na embalagem de 

3,6L o rendimento é de 28,8 a 36m2) e por este motivo as amostras foram rejeitadas 

pois apresentaram rendimento inferior ao solicitado pelo edital de 70 a 75 m2.  

 

Ademais o recurso não apresentou nenhum argumento claro a respeito de sua 

irresignação prejudicando assim uma melhor apreciação da matéria. 

 

Assim sendo julgo improcedente o recurso apresentado pela recorrente ROSALEN 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. 

 

Taboão da Serra, 1º de junho de 2020. 

 

TAKASHI SUGUINO 

Secretário de Administração 


