
    

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021 

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de insumos de beleza, linha profissional, 
conforme especificações constantes do anexo I deste edital. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

ESCLARECIMENTO 001 

 

Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 

 
Questionamento 1: 
 
Sirvo-me do presente para solicitar os seguintes esclarecimentos quanto ao Edital nº 007/2021, referente à 
Licitação nº867507 para fornecimento de Insumos de Beleza em Linha Profissional. 
 
São eles: 
 
01 - O Item 12, do Lote 01 que trata-se de Plástica Capilar. Qual seria a real função para esse Kit? Observei que 
na Licitação de 2019 não o ofertamos. Esse Kit seria para Progressiva ou para Tratamento? Temos em nosso Mix 
a Plástica Capilar como TRATAMENTO. Atenderíamos? (Vale ressaltar que temos também o Kit para 
Progressiva, estamos ofertando no Item 11.). 
 
Resposta 1:  
 
Plástica capilar trata-se do kit de tratamento, atenderia sim. 
 
Questionamento 2: 
 
02 - O Item 21, do Lote 01 que trata-se de Pomada Capilar Finalizadora, foi colocada marca de referência Salon 
Line, porém nessa marca a Pomada Finalizadora contém "195g". A Pomada que contém em nosso Mix contém 
150g, seria possível ofertar? A Pomada Salon Line, em 195g pode ser ofertada? 
 
Resposta 2:  
 
O tamanho da embalagem não influencia, contanto que a quantidade total do produto seja a mesma que será 
necessária para atender as práticas da turma, por exemplo: preciso de 1kg de produto (2 unidades de 500gr ou 5 
unidades de 200g). 
 
Questionamento 3: 
 
03 - O Item 30, do Lote 01 que trata-se de Kit para Definição de Cabelos Cacheados, na marca de referência, 
Anjore, os produtos são de 500mL ou 500g e não como na gramatura solicitada no Edital. É possível ofertar na 
gramatura contida na Marca de referência?  
 
Resposta 3:  
 
O que prevalece são as especificações técnicas, principalmente as gramaturas, por se tratar de utilização de 
produtos em quantidades maiores, salvo algumas exceções. Então para os itens que estão com apenas a sugestão 



    

de 01 marca, podemos utilizar todas as outras marcas como referência:  Nazca, Cless, Yamá, Fixa Liss,  Acqua 
Flora, Nanno Cosméticos,  Itallian,  Vertix,  Amend, Igora Royal, Alfaparf ou Similares. 
 
Onde se lê: item 30 - Kit para definição de cabelos cacheados: 01 - Shampoo Aniônico Spray Cachos 500ml, 01 
- Creme Modelador Cachos 1000ml, 01 - Máscara De Reestruturação Cachos 500ml, 01 - Leave-In Modelador 
Cachos 230ml. 
 
Leia-se: item 30 - Kit para definição de cabelos cacheados: 01 - Shampoo Aniônico Spray Cachos 500ml, 01 - 
Creme Modelador Cachos 500g, 01 - Máscara De Reestruturação Cachos 500g, 01 - Leave-In Modelador Cachos 
300ml. 
 
Questionamento 4: 
 
04 - O Item 36, do Lote 01 que trata-se de Navalha, na descrição do produto vem "com pente", porém, a Marca de 
referência nos traz apenas Navalhas, sem pente.  
 
Resposta 4:  
 
O navalhete sem pente, não atende.  
 

 
 

 
Maceió/AL, 03 de maio de 2021 

Comissão de Licitação 


