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RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação do SENAC/AL cumprido todas as exigências do procedimento de licitação 
conforme disposto na Resolução 958/2012, torna público o resultado do julgamento do processo licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento, 
sob demanda, de insumos de beleza, linha profissional, conforme especificações constantes do anexo I deste 
edital. 
 
Licitantes Participantes, abaixo: 

 

5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA CNPJ: 05.586.495/0001-04 

BELA E CHIC INDUSTRIA DE COM. DE COSM. ESPECIAIS LTDA CNPJ: 05.268.903/0001-71 

KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 26.009.533/0001-28 

UNHA & COR COSMETICOS EIRELI CNPJ: 17.513.233/0002-71 

  

Feito o julgamento a Comissão de Licitação chegou ao seguinte resultado: 

 
A empresa BELA E CHIC INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS ESPECIAIS LTDA – CNPJ: 
05.268.903/0001-71, foi declarada vencedora para o lote 01 no valor total de R$ 49.940,00 (quarenta e nove 
mil e novecentos e quarenta reais). 
 
A empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI – CNPJ:17.513.233/0002-71, foi declarada vencedora para 
o lote 02 no valor total de R$ 31.999,92 (trinta e um mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e 
dois centavos), para lote 03 no valor total de R$ 20.448,55 (vinte mil quatrocentos e quarenta e oito reais 
e cinquenta e cinco centavos), para lote 04 no valor total de R$ 18.999,98 (dezoito mil novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e oito centavos) e para lote 05 no valor total de R$ 32.499,95 (trinta e dois 
mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 103.948,40 
(cento e três mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) para todos os lotes. 
 
 

 
Maceió/AL, 18 de maio de 2021. 
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