
 
 
 
 

 

Hospital do Servidor Público Municipal 

 

 
EXTRATO 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2019 – HSPM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6210.2018/0005686-7 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº004 /2019 

ÓRGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

DETENTORA:SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRILI EPP 

CNPJ:23.541.435/0001-49  

OBJETO: MATERIAL DE PINTURA ( MASSA CORRIDA E TINTA 

ACRÍLICA).   

VIGÊNCIA: 26/02/2019 A 26/02/2020 

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

HSPM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNID 

 
REGISTRO 

M.S. 

CONSUMO 
MÉDIO 
ANUAL 

ESTIMADO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
 

03 1901008 

 
Massa corrida composta 
de resina à base de 
dispersão aquosa de 
polímeros vinílicos 
(PVA), cargas minerais 
inertes e 
hidrocarbonetos 
alifáticos, com 
rendimento aproximado 
de 40-50m²/18 Litros, 
acondicionada em latas 
de 18 Litros. 

Lata  120 R$ 46,00 

07 1901008 

 
Tinta acrílica hospitalar 
mono componente, a 
base de água e resina 
acrílica modificada, sem 
presença de composto 
orgânicos voláteis – 
VOC – acima de 150 G/L, 
com rendimento mínimo 
de 4m²/L ( poder de 
cobertura de tinta seca), 
com resistência a 
abrasão úmida com 
pasta abrasiva mínimo 
100 ciclos, com PH entre 
8.5 e 9.5, com cobertura 
úmida maior ou igual 
a90%, com acabamento 

Lata   240 R$ 198,16 
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acetinado, na cor 
branca, com validade 
mínima de 09 meses a 
partir da data de 
recebimento, embalado 
em balde plástico de 
18L, devendo obedecer 
as especificações 
conforme EPA 8260, 
NBR 14.943, com 
apresentação de laudo 
emitido por órgão 
credenciado pelo 
INMETRO, e 
apresentação de laudo 
de resistência ao 
crescimento de fungos 
em camada úmida, nota 
2 (entre 1 e 
10%)ASTMD3273. 

08 1901008 

 
Tinta acrílica hospitalar 
mono componente, a 
base de água e resina 
acrílica modificada, sem 
presença de composto 
orgânicos voláteis – 
VOC – acima de 150 G/L, 
com rendimento mínimo 
de 4m²/L ( poder de 
cobertura de tinta seca), 
com resistência a 
abrasão úmida com 
pasta abrasiva mínimo 
100 ciclos, com PH entre 
8.5 e 9.5, com cobertura 
úmida maior ou igual 
a90%,  acabamento 
acetinado, com padrão 
na cor de marfim (DL 
maior ou igual a 87), 
utilizando o sistema 
tintométrico, (de acordo 
com referência da 
tonalidade, que será 
fornecida pelo HSPM), 
embalado em  
recipientes de 18 Litros 
com validade mínima de 
09 meses a partir do 
recebimento, devendo 
obedecer as 
especificações 
conforme EPA 8260, 
NBR 14.942, NBR 14.940, 
NBR 14.943, com 

Lata  240 R$ 215,00 
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apresentação de laudo 
emitido por órgão 
credenciado pelo 
INMETRO, e 
apresentação de laudo 
de resistência ao 
crescimento de fungos 
em camada úmida, nota 
2 (entre 1 e 10%) 
ASTMD3273. 

 

ITEM: 03, 07 e 08 

MARCA/FABRICANTE: Suprema Cor/Textura São Caetano 

EMBALAGEM /APRESENTAÇÃO: Lata de 18 Litros  

PROCEDÊNCIA:   

 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 104.678,40 

 

 

:  

 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 
16/03/2019- PÁG. 87 


































