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PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 02/2016 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
 
Às dez horas e vinte minutos do dia treze do mês de abril de dois mil e dezesseis, foi aberta 
no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL TRECHO 03 
LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA “C” – Brasília - DF, CEP 71.200-
030, reunião para divulgação da analise das amostras apresentadas no Pregão Presencial SRP 
nº 02/2016 que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de cabeças de 
boneca para treino de corte e penteado, para atender as necessidades deste Senac-DF. 
Inicialmente a Comissão constatou que a amostra apresentada pela empresa Sena – 
Comércio de Produtos e Equipamentos Eireli EPP, foi reprovada com a seguinte 
alegação da área técnica, “(...) Foram feitos os seguintes testes: descoloração com pó 
descolorante e oxidante de 30 volumes, saiu uma água marrom e não descoloriu 100%. Na 
modelagem com baby liss não modelou e saiu um cheiro muito forte de borracha queimada. 
Diante do exposto informamos que esta cabeça não nos atende uma vez que a solicitação é 
de cabelos 100% naturais”. Foi solicitada amostra para a próxima colocada Unha & Cor 
Ltda, no qual também foi reprovada, com a seguinte alegação “(...) Foram feitos os 
seguintes testes: descoloração com pó descolorante e oxidante de 30 volumes e não 
descoloriu 100%. Na modelagem foram feitos testes com baby liss não modelou e saiu um 
cheiro muito forte de borracha queimada. Diante do exposto informamos que esta cabeça não 
nos atende uma vez que a solicitação é de cabelos 100% naturais”. A Comissão informa as 
licitantes que as amostras já podem ser retiradas no SIA Trecho 3 Lotes 945/955, Brasília - 
DF. As amostras que não forem retiradas após 30 (trinta) dias da comunicação, serão 
descartadas, não cabendo às empresas requerê-las após esse prazo. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou aos membros da CPL 
que assinassem a presente Ata. 
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