
 
 

 

  
 
 
 SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO ALAGOAS 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE CONVITE SENAC/AL Nº 002/2015 
 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Administração Regional no Estado de 
Alagoas, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização da licitação,  pela 
modalidade Convite, do tipo menor preço global de acordo com os critérios de aceitabilidade contidos 
neste instrumento convocatório, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos, Resolução 
SENAC N.º 958/2012, publicada no Diário Oficial da União de 01 de novembro de 2012 e suas 
alterações, bem como pelas disposições deste edital e de seus anexos. 
 

JUSTIFICATIVA 

Contratação de Escritório de Advocacia para prestação de serviços de consultoria jurídica ao SENAC - 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, através de emissão de pareceres, consultas, elaboração 
de estudos sobre legislação de interesse do SENAC, análise contratual, participação em reuniões e 
assessoria nos processos administrativos e judiciais, conforme especificações, detalhamentos e 
diretrizes contidas neste edital. 
 

1 - ABERTURA DA LICITAÇÃO 

1.1. No local, data e hora abaixo indicada se fará a abertura do certame: 

DATA DE ABERTURA: 23/03/2015 

HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL: No edifício sede do SENAC/AL, localizado na Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, 
Maceió/Alagoas. 
1.2. Poderá, a critério único da Comissão Permanente de Licitação, ser concedida tolerância de 15 
(quinze) minutos para iniciar o Certame. 
1.3. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/AL, Comissão de Licitação ou 
por solicitação de envio por e-mail através de cpl@al.senac.br. 
 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente licitação destina-se a contratação de pessoa jurídica constituída na forma do Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n° 8.906, de 04/07/1994) e do Código de Ética e Disciplina da 
OAB, para Prestação de Serviços Técnicos Jurídicos (administrativo e judicial) no período de 12 (doze) 
meses, destinados a atender as necessidades do SENAC/AL, bem como o acompanhamento das ações 
judiciais em tramitação, conforme especificado no anexo I deste edital. 
2.2. Os serviços a serem desempenhados consistem: 
a) Na esfera judicial: patrocínio de causas perante a Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e Justiça 
Federal, quando o SENAC estiver no polo ativo, passivo ou como interveniente, em primeira e segunda 
instância, inclusive na instância especial perante os Tribunais Superiores. 
b) Na esfera administrativa: patrocínio de causas perante as Administrações Municipal, Estadual e 
Federal, suas autarquias, fundações e sociedades de economia mista, em todas as instâncias e ainda, 
perante o Ministério Público Federal, Estadual, do Trabalho; 
 



 
 

 

 
 
c) Orientar e responder por escrito as Delegacias, dúvidas de natureza jurídica em assuntos 
submetidos a seu exame, bem como acompanhar inquéritos policiais quando da participação de 
qualquer servidor no exercício da função.   
d) Consultoria: emissão de pareceres, consultas, elaboração de estudos sobre legislação de interesse 
do SENAC, análise contratual, participação em reuniões e assessoria nos processos administrativos.  
 

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão habilitar-se no presente processo licitatório, pessoas jurídicas que atuem em ramo de 
atividade compatível com o objeto da licitação. 
3.2. Cada licitante só poderá ser representada por uma única pessoa, não sendo admitido que uma 
mesma pessoa represente mais de uma empresa licitante, e nem que o representante de uma seja 
sócio de outra. 
3.3. Não poderão participar da presente licitação nem contratar com o SENAC/AL: 
3.3.1 Empresas sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 
3.3.2 Empresas em consórcio ou associação de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.3.3 Empresas em processo de falência ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial; 
3.3.4 Empresas das quais participem, seja a que título for, empregado ou dirigente do SENAC, aí 
incluídos os membros dos seus órgãos deliberativos e/ou fiscais. 
3.3.5 Empresas cujo direito de licitar ou contratar com o SENAC esteja suspenso temporariamente. 
3.4. Para o licitante ter direito à participação ativa na sessão pública de recebimento do envelope 
(contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial), faz-se necessária a identificação do 
seu preposto perante a Comissão de Licitação, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular (neste caso, devidamente assinada por pessoa com poderes para tal 
e com firma reconhecida) ou da autorização para representá-la (CREDENCIAMENTO – ANEXO II deste 
Edital), bem como do respectivo documento de identificação. 
3.5. No caso de o representante legal participar pessoalmente da sessão pública, a sua identificação 
será feita mediante apresentação do Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) da licitante e de 
documento pessoal de identificação. Os mesmos documentos serão exigidos para a interposição de 
recursos. 
3.6. Caso a empresa licitante não possa ter representante no momento da abertura dos envelopes, 
poderá enviar a proposta em envelope devidamente lacrado, em atenção ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação no endereço Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió/AL, CEP 57025-
340, até a data e horário de abertura dos Envelopes. 
3.7. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes 
durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação, e em forma de cópias 
autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes, para fins de conferência, sendo que as primeiras 
farão, posteriormente, parte dos autos. 
3.8. Em qualquer das hipóteses dos subitens 3.4 e 3.5 os documentos referidos deverão ser entregues 
diretamente ao Presidente do certame, em separado dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTA 
DE PREÇO, e sua conformidade será aferida para fins de credenciamento. 
3.9. As licitantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital notadamente 
das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento 
como elemento impeditivo da formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 
 

4. HABILITAÇÃO 

4.1. Independentemente da documentação necessária ao credenciamento, conforme descrito no item 
03, acima, os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, fechado e 
rubricado no fecho, o qual será aberto nessa data e horário pela Comissão, em sessão pública a ser  
 



 
 

 

 
 
 
realizada na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Pedro Paulino nº 77, bairro: Poço, 
Maceió/Alagoas. 
4.1.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal uma etiqueta com as indicações 
abaixo: 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC - AL  
CONVITE Nº XXX/2015                       DATA:  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ N°:  
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1.2. Os envelopes contendo tais documentos (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA 
COMERCIAL) poderão também, ser encaminhado à Comissão de Licitação, para os devidos fins, em 
mãos ou via Correios, desde que sua entrega e recebimento ocorra mediante protocolo até o dia 
23/03/2015 às 09h00min.  
 
4.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
4.2.1. Os envelopes mencionados no item 04 acima deverão conter, obrigatoriamente os documentos 
a seguir relacionados em originais ou fotocópias legíveis e autenticadas, sob pena de desclassificação 
da proponente, podendo, no entanto, a Comissão de Licitação autenticar fotocópias simples durante a 
sessão pública para recebimento dos envelopes, desde que estejam acompanhadas dos respectivos 
originais. Os originais poderão ser apresentados fora do envelope. 
a) Prova de registro na Ordem dos Advogados do Brasil;  
b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do 
Brasil.  
b.1) Os documentos em apreço, deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de 
documento consolidado;. 
 
4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF. 
4.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal, do domicílio ou sede da 
licitante, na forma da lei, apresentando, para tal: 
4.3.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
4.3.4.  Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 
4.3.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito junto ao INSS – 
CND). 
4.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF). 
 
4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO 
4.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de 
emissão de até 90 (noventa) dias, quando esta não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão 
competente expedidor;  
 
4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS: 
4.5.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa 
licitante, objetivando a comprovação de sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 
 



 
 

 

 
 
 
4.5.2. O Atestado deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a 
licitante tenha executado serviços pertinentes e compatíveis com as características do objeto deste 
processo licitatório, impresso em papel timbrado do seu emitente, e conter a identificação do 
signatário e dado para eventual contato. 
4.5.3.  A(s) data(s) de emissão do(s) Atestado(s) não será (ão) levada(s) em consideração para efeito de 
sua validade. 
4.5.4. Apresentar relação do corpo jurídico pertencente ao escritório.  
4.5.5. Registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base 
territorial tiver sede.  
4.5.6. Comprovação de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as 
condições do instrumento convocatório, (Declaração de Aquiescência), conforme Anexo III.  
4.6. Declaração, observadas as penalidades previstas, da inexistência de fato superveniente, conforme 
Anexo IV;  

4.7. O teor dos documentos referentes à qualificação técnica deve possibilitar à Comissão de Licitação 
a análise, interpretação e conclusão sobre o objeto, de forma clara e sem maiores dificuldades, com o 
propósito de apurar se os referidos documentos atendem ou não ao fim a que se destinam ou se 
propõem. 
4.8. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos transmitidos por fac-símile.  
 

5. PROPOSTA COMERCIAL 

5.1. Apresentar-se em 01 (uma) via, em papel timbrado, em envelope devidamente lacrado e 
rubricado no fecho, digitada ou datilografada, redigida de forma clara, especificando o objeto da 
licitação, não podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo estar 
assinada pelo representante legal do licitante na última folha e rubricada nas demais, sendo todas as 
folhas numeradas sequencialmente, caso a proposta não esteja assinada e numerada, o representante 
da empresa poderá numerar e assinar durante a reunião de abertura o respectivo envelope. 
5.1.1. O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal uma etiqueta com as indicações 
abaixo: 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC - AL  
CONVITE Nº XXX/2015                       DATA:  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ N°:  
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇO  

5.2. A proposta de preços deverá ser apresentada contendo: Identificação do licitante, descrição do 
objeto da licitação, conforme apresentado na carta convite, valor total da proposta, em algarismo e 
por extenso em moeda nacional corrente. 
5.3. Nos preços propostos devem estar incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização 
dos serviços, cobrindo todos os custos da prestação dos serviços.  Não incluídos despesas com 
transporte/hospedagem e alimentação quando houver. 
5.4. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Não sendo indicado o prazo de 
validade fica subentendido como sendo de 60 (sessenta) dias.  
5.5. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido, homologada e 
adjudicada e o contrato assinado, a empresa poderá ser consultada a cerca do interesse em prorrogar 
sua proposta por mais 60 (sessenta dias), exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, 
através de correspondência dirigida à Comissão de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar 
na licitação. 
 



 
 

 

 
 
5.6. Havendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo 
discordância entre o total da proposta em algarismo e o total por extenso, prevalecerá este último. 
5.7. Os termos constantes da proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito a qualquer modificação da 
mesma ou substituição de envelopes, após sua entrega. 
5.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
5.9. Serão desclassificadas as propostas: 
a) Que não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o envelope 02 – “Proposta de 
Preços”, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamamento; 
b) Que ofertarem preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os valores de mercado, preços 
superfaturados, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação; 
c) Que não atenderem as condições exigidas neste edital. 
5.10. A participação do licitante, independentemente de declaração, implica em anuência de que a 
empresa licitante se submete incondicional e integralmente às condições estabelecidas para esta 
licitação, bem como às normas previstas na Resolução SENAC nº 958/2012. 
5.11. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas um preço para o objeto desta licitação. 
 
OBSERVAÇÕES: 
a) Toda a documentação apresentada deverá estar em plena vigência. Documentos omissos quanto ao 
prazo de validade (à exceção daqueles com prazos de validade estabelecidos por este Edital) serão 
aceitos apenas se tiverem sido emitidos nos 90 (noventa) dias corridos anteriores à sua apresentação à 
Comissão de Licitação. 
b) Todas as certidões obtidas via Internet somente serão aceitas como documentação hábil para o fim 
a que se destinam após a verificação pela Comissão de Licitação, se esta entender necessário, da sua 
regularidade, validade e autenticidade, por meio de diligências junto aos respectivos órgãos oficiais 
expedidores. 
c) A falta de qualquer um dos documentos aqui exigidos ou a sua apresentação em desconformidade 
com os termos deste Edital implicará a inabilitação sumária da licitante. 
d) Para fins deste processo licitatório, serão aceitas como certidões negativas de débito as certidões 
positivas com efeito de negativas. 
e) Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas, podendo ser 
apresentados na ordem em que estão descritos nos item 4, evitando-se folhas soltas e sem 
identificação.   
f) Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para 
conferência pela Comissão Permanente de Licitação.   
g) A Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida quanto à autenticidade do mesmo ou julgar necessário. 
h) Não serão aceitos "protocolos de entrega” ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

6.   PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

6.1. DA ENTREGA DO ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA 
COMERCIAL: 
6.1.1. No dia 23 de março de 2015, às 09h00min, na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 
Pedro Paulino, nº 77, bairro: Poço, Maceió-Alagoas, a Comissão de Licitação receberá o envelope 
contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial, devidamente fechado e lacrado. 
6.1.2. Não serão aceitos Envelopes (Documentos de Habilitação e Proposta Comercial) após o dia e 
horário estabelecidos para tal no presente Instrumento Convocatório. 
6.1.3. Depois de encerrado o prazo de recebimento dos Envelopes, nenhum outro documento será 
aceito pela Comissão de Licitação, bem como, a partir daí, não mais serão permitidos adendos, 
acréscimos, substituições, ressalvas ou esclarecimentos sobre os documentos regularmente recebidos. 
6.2. DA ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA 
COMERCIAL: 
6.2.1. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, será efetuada, imediatamente, a abertura 
do Envelope (Documentos de Habilitação e posteriormente a Proposta Comercial). 
6.2.2. Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial serão rubricados pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas licitantes presentes à sessão, que assim 
desejarem. 
6.2.3. Ao final da sessão pública será lavrada ata, da qual constará o(s) nome(s) da(s) licitante(s) e 
seu(s) representante(s) legal(is), bem como todas as ocorrências que interessem aos participantes e ao 
SENAC/AL, devendo esta ser lida, posta em discussão, aprovada e assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos representante(s) legal(is) da(s) licitante(s) presente(s) à sessão. 
6.2.4. O processo será encaminhado para Homologação e Adjudicação pela autoridade competente, 
logo após, o licitante vencedor será convocado para apresentar e assinar documentos necessários, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da convocação.                  
 

7 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Da decisão que declara o licitante vencedor, no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer licitante 
que se julgar prejudicado, poderá manifestar recurso fundamentado, dirigindo-se a Presidência do 
Conselho Regional do SENAC/AL, por intermédio da Comissão de Licitação. 
7.1.1. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso 
interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da comunicação da 
interposição do recurso. 
7.1.2.  Finalizado os prazos previstos nos subitens 7.1 e 7.1.1 os recursos serão julgados pela Comissão 
Permanente de Licitação do SENAC/AL, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, e o resultado será 
comunicado ao(s) interessado(s) através de carta ou e-mail. 
7.1.3. O(s) recurso(s) deverá(ão) ser interposto(s) perante a Comissão de Licitação, mediante 
protocolo, do qual deverá constar, obrigatoriamente, a data e a hora de sua interposição, observando-
se, para tanto, o horário das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, dos dias úteis de 
expediente do SENAC/AL. 
7.2. O recurso contra decisão da Comissão Permanente de Licitação terá efeito suspensivo. 
7.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
7.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e homologação do objeto da licitação pelo Presidente do SENAC ao vencedor. 
7.5. Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido apresentadas fora do 
prazo legal. 
 



 
 

 

 
 
 

8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de menor preço global, observadas as demais 
condições deste edital e seus anexos. 
8.2. Não serão considerados para efeito de julgamento, quaisquer condições ou vantagens não 
previstas neste edital e seus anexos. 
8.3. Na hipótese da licitação não alcançar o número mínimo de 03 (três) licitantes e habilitados à 
reunião será suspensa, e proceder-se-á o convite a novos licitantes, além daqueles que forem 
convidados inicialmente. 
 

9 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 AS OBRIGAÇÕES DO SENAC/AL: 
a) Comunicar por escrito ou por telefone imediatamente o licitante vencedor a ocorrência de qualquer 
irregularidade ou deficiência, relacionadas ao serviço prestado; 
b) Efetuar os pagamentos pelo serviço prestado, após devidamente atestada às notas fiscais/faturas, 
de acordo com as condições e preços pactuados, conforme item 10.3 do instrumento convocatório; 
c) Prestar informações e esclarecimentos que venham a serem solicitados pelo licitante vencedor.  
 
9.2. AS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR: 
a) O licitante vencedor prestará os serviços jurídicos, compreendendo as atividades constantes no 
Termo de Referência, constante do Anexo I. 
b) Manter durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, apresentando os 
documentos que comprovem tal regularidade, no recebimento de pagamento resultantes da 
prestação de serviço. 
 

10 – DO PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. A empresa poderá indicar em sua proposta seus dados bancários: banco, agência e conta 
corrente onde, caso seja declarada vencedora, será efetuado o crédito referente à execução do objeto 
desta licitação. 
10.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada pelo relatório e devidamente atestada pelo 
setor competente.  
10.3. Encontrando-se documentação em acordo com os serviços contratados o pagamento obedecerá 
o seguinte calendário: 
a) Notas Ficais entregues até 05 de cada mês - pagamento em 15 de cada mês caindo esse sábado, 
domingo ou feriado - o próximo dia útil; 
b) Notas Fiscais entregues até 10 de cada mês - pagamento em 20 de cada mês caindo esse sábado, 
domingo ou feriado - o próximo dia útil; 
c) Notas Ficais entregues até 20 de cada mês - pagamento em 30 de cada mês caindo esse sábado, 
domingo ou feriado - o próximo dia útil. 
10.4. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses. Havendo 
prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados conforme índice de inflação oficial ou livre 
negociação entre as partes. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

11 – PENALIDADES 

11.1. A recusa injustificada em assinar o (contrato ou “de acordo” no Pedido ao Fornecedor), no prazo 
de 48h (quarenta e oito horas), a partir da convocação, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades: 
a) Perda do direito à contratação; 
b) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SENAC, por prazo não superior a 02 
(dois) anos. 
11.2. O atraso injustificado na execução das obrigações assumidas sujeitará o contratado a: 
a) Advertência; 
b) Suspensão do pagamento; 
c) Pagamento de multa de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato, pela parte inadimplente; 
11.3. A critério do SENAC-AL, as sanções poderão ser cumulativas. 
 

12 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Quaisquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital e seus anexos, ou sugestão visando a sua melhoria, deverá ser encaminhada por 
escrito ao endereço Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió/AL CEP 57025-340 ou através de 
e-mail: cpl@al.senac.br, no horário de 8h ás 12h e 14h ás 18h até 03 (três) úteis antes da sessão de 
abertura. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente 
claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e proposta, não cabendo aos licitantes 
o direito a qualquer reclamação posterior. 
12.1.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 48h (quarenta 
e oito horas);  
12.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 
12.2. No caso de eventual divergência entre o presente Edital de CONVITE e seus Anexos prevalecerão 
as disposições do primeiro; 
12.3. Não será admitida antecipação de pagamento de qualquer natureza ou negociação de títulos 
com instituições financeiras. 
12.4. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos 
licitantes, por escrito, informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O 
não atendimento da solicitação no prazo estabelecido implicará, a critério da Comissão de Licitação, 
desclassificação da licitante. 
12.5. A Comissão de Licitação poderá, no interesse do SENAC-AL em manter o caráter competitivo 
desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos 
licitantes. Poderá, também, realizar pesquisa na Internet, quando possível, para verificar a 
regularidade/validade de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas. O 
resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação. 
12.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, caso julgue necessário, realizar 
diligência para averiguar a estrutura da empresa e/ou comprovar a veracidade das informações 
prestadas, o cumprimento das condições estabelecidas ou mesmo de idoneidade do Licitante. O 
vencedor da Licitação será declarado após análise da Comissão Permanente de Licitação e/ou 
Assessoria Técnica e Jurídica do SENAC/AL. 
12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do SENAC/AL. 
 
 



 
 

 

 
 
 
12.8. A licitante e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos 
que, a qualquer título, venham causar à imagem do SENAC e/ou terceiros, em decorrência da 
execução indevida do objeto da licitação. 
12.9. Em caso de desistência da empresa vencedora do convite, será chamada a segunda colocada 
para a assinatura do contrato, o mesmo ocorrendo em caso de desistência desta, com a terceira 
colocada e assim por diante, desde que o valor da proposta seja considerado aceitável. 
12.10. Não serão aceitos documentos e propostas em meio magnético; 
12.11. Quando não for possível realizar o ato do recebimento dos envelopes desta licitação, a 
Comissão de Licitação marcará nova data e hora a ser comunicada nos murais no edifício sede do 
SENAC/AL, localizado na Rua Pedro Paulino, n.º 77, bairro: Poço, Maceió - Alagoas. 
12.12. Ao SENAC Alagoas fica reservado o direito de observando qualquer inconformidade no presente 
Edital, suspender, cancelar a presente licitação por razões justificadas, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
12.13. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase 
desta licitação, suspender a licitação e/ou promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo; 
12.14. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital de CONVITE elege-se o 
foro da Comarca de Maceió/AL; 
12.15. As decisões da Comissão Permanente de Licitação somente serão consideradas definitivas após 
homologação pela autoridade competente do SENAC 
12.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, que decidirá com base na Resolução SENAC 
nº 958/2012; 
12.17.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do SENAC, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
12.18. A licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as 
supressões que se fizerem, de acordo com o que preceitua o Regulamento SENAC 958/2012. 
12.19. Não serão levados em consideração os documentos e propostas que não estiverem de acordo 
com as condições deste instrumento convocatório, quer por omissão, quer por discordância. 
12.20 O SENAC-AL se reserva ao direito de rejeitar propostas que não atendam ao objeto desta 
licitação, bem como cancelar o presente Convite a qualquer momento, no todo ou parcialmente, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, antes da assinatura do contrato, não 
cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens, reclamações a que título for nos termos do art. 
40 da Resolução SENAC. 
12.21. O presente processo licitatório é regido, exclusivamente, pela Resolução SENAC nº 958/2012. 
12.22. O presente instrumento será realizado com Recursos Próprios. 
12.23. No caso de empate, entre os licitantes será utilizado o sorteio como critério para desempate.  
 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Se nenhuma irregularidade for verificada, a Comissão de Licitação proporá à Presidência do 
SENAC/AL a homologação e adjudicação à proponente que maiores vantagens oferecer à 
Administração, observados os critérios de julgamento estabelecidos nesta Carta-Convite. 
13.2. A adjudicação do objeto da licitação será efetuada por menor preço global. 
 

14 – DO TERMO DE CONTRATO 

14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da Resolução SENAC 958/2012. 



 
 

 

 
 
 
 
14.2. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, 
poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 
 

15 – ANEXOS 

15.1. São anexos deste Instrumento Convocatório, fazendo parte integrante, os seguintes 
documentos: 
15.1.1. Anexo I: Especificação do objeto; 
15.1.2. Anexo II: Carta de Credenciamento (modelo); 
15.1.3. Anexo III: Declarações de Aquiescência;  
15.1.4. Anexo IV: Declaração de inexistência de fato superveniente; 
15.1.5. Anexo V- Minuta do Contrato. 
 
 
 
 

Maceió/AL, 17 de março de 2015. 
 
 

Telma Maria Ribeiro Guimarães 
Diretora Regional do SENAC ALAGOAS 

 
 

Comissão Permanente de Licitação 
SENAC ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (MODELO) 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 

À 
Comissão de Licitação-SENAC-AL 
Razão Social:_____________________________________________________________ 
CNPJ (MF) nº: ____________________________________________________________ 
Inscrição Estadual n.º: ______________________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________________________ 
CEP:____________________ Cidade/UF:__________________Fone:________________ 
E-mail/site: ______________________________________________________________ 

 
ITEM PRODUTO / ESPECIFICAÇÃO VALOR 

01 A consultoria deverá exercer os seguintes procedimentos: 

Construção de procedimentos-padrão para a elaboração de minutas de 

contratos, editais e termos de referência; documentos de controle interno e 

processos administrativos; justificativas e pareceres; outros procedimentos 

administrativos, como portarias, deliberações e atos normativos, juntamente 

com a assessoria técnica; 

Revisão e elaboração, quando necessário, de Atas, Regimento Interno e 

demais documentos do SENAC/AL; 

Atendimento hábil nas demandas apresentadas, com a emissão do respectivo 

parecer jurídico, em conformidade com a natureza da consulta (informativa 

técnica e conclusiva); 

Participação nos processos licitatórios com a emissão da análise jurídica para a 

consecução dos procedimentos, juntamente com a assessoria técnica; 

Orientação jurídica, quando solicitada, nas reuniões do Conselho do 

SENAC/AL; 

Exercício da advocacia administrativa e judicial com representação em todas as 

instâncias em que o SENAC/AL se apresente como interessado, em qualquer 

área o direito, inclusive os que antecederem a contratação; 

Acompanhamento da atuação de outros profissionais em casos de demandas 

de maior complexidade e exigência técnica jurídica específica; 

Avaliação da segurança jurídica nos procedimentos que requeiram a avaliação 

jurídica em especial quanto ao cumprimento dos contratos e instrumentos 

congêneres em curso e daqueles próximos, decorrentes das atribuições do 

SENAC/AL; 

 



 
 

 

ITEM PRODUTO / ESPECIFICAÇÃO VALOR 
Comparecer na sede da instituição sempre que solicitado. 

A contratada deverá dimensionar uma Equipe Técnica, privilegiando a 

experiência nas diversas áreas do Direito, capaz de atender o escopo e o porte 

dos serviços requeridos, nos prazos fixados e em conformidade com este 

Termo de Referência.  

A empresa deverá apresentar uma Equipe Técnica com, no mínimo, 2 (dois) 

profissionais com formação superior em Direito, com registro no Conselho de 

Classe há pelo menos 3 (três) anos, e igual período de atividade jurídica 

devidamente comprovada, especialmente conhecimento específico da 

legislação do Sistema “S”  

A empresa ou pessoa física deverá apresentar prova de registro e regularidade 

junto ao Conselho de Classe. 

Os profissionais deverão exercer atividade jurídica na esfera judicial em 

primeira e segunda instância no patrocínio de causas perante a Justiça do 

Trabalho, Justiça Cível e Justiça Federal, e demais áreas de modo suplementar, 

quando o SENAC estiver no polo ativo, passivo ou como interveniente, inclusive 

na instância especial perante os Tribunais Superiores. Os profissionais poderão 

comprovar sua experiência em qualquer dos procedimentos elencados neste 

termo. 

Na esfera administrativa: patrocínio de causas perante as Administrações 

Municipal, Estadual e Federal, suas autarquias, fundações e sociedades de 

economia mista, em todas as instâncias e ainda, perante o Ministério Público 

Federal, Estadual, do Trabalho e acompanhamento de inquéritos policiais 

quando da participação de qualquer servidor no exercício da função.   

Consultoria: emissão de pareceres, consultas, elaboração de estudos sobre 

legislação de interesse do SENAC, análise contratual, participação em reuniões 

e assessoria nos processos administrativos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 

 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. CONVITE n.º 002/2015 
 
Pela presente fica credenciado o (a) Sr. (a) _______________________, inscrito no CPF sob o n.º 
__________ portador da Carteira de Identidade nº. _____________ Expedida por 
________________________________, junto ao SENAC-DR/AL para representar esta empresa (Razão 
Social)_______________________, inscrita no CNPJ sob n.º_______________ na licitação acima 
referida, a quem se outorga os poderes para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e 
documentos, interpor recursos e impugnações, ou renunciar ao direito de interpô-los, receber 
notificação, tomar ciência de decisões, acordar, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à 
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 
 
Local, data 
 
 
 
__________________________________________ 
LICITANTE 
{nome da empresa com assinatura de seu(s) representante(s) legal (is) com firma reconhecida} 
 

• Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante, assinado por seu 
representante legal, e reconhecido em cartório para apresentação à Comissão de Licitação no ato 
do recebimento dos envelopes. 

• Este documento de credenciamento poderá ser substituído por Procuração. 

• Em ambos os casos (este Anexo ou Procuração), deverá ser juntado ao documento que comprove o 
poder de delegação do outorgante. 



 
 

 

 
 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÕES DE AQUIESCÊNCIA (MODELO) 
 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. CONVITE n.º 002/2015 
 
 
 

(Nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada (endereço completo), declara para os 
devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Convite nº. xxxx/2015 tomou conhecimento e aceitou previamente todas as condições 
estipuladas na referida licitação, bem como, expressar que o preço ofertado engloba todos os tributos, 
embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham 
incidir sobre (o objeto desta licitação) _________________ e a obrigatoriedade em realizar a entrega, 
conforme solicitado pelo setor de compras e contratos do SENAC Alagoas.   

 
Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do 

objeto.  
 
 
 
 
Local, data. 
 
 
 ______________________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do representante legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
À 
Comissão de Licitação 
 
REF. CONVITE n.º 002/2015 

 
 
 
______________________________________(denominação do escritório) CNPJ nº 
___________________________, sediada à _________________________________________ 
(endereço completo) declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
_________________, _____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
____________________________________ 
(Nome completo do declarante) 
____________________________________ 
(Nº da CI do declarante) 
____________________________________ 
Assinatura do declarante 
 
 
 
 
Observação: Declaração a ser emitida pelo licitante, em papel que identifique o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

REF. CONVITE n.º 002/2015 
 

ANEXO V 
MINUTA CONTRATUAL 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL-SENAC DR/AL E xxxxxxxxx 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC DR/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.692.424/0001-52, situado a Av. Pedro Paulino, 77, Poço, CEP 57.025-340, Maceió-Alagoas, 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu presidente Senhor WILTON MALTA DE 
ALMEIDA, R.G. n.° 124.141 SSPAL, e do outro lado a empresa xxxxxx, inscrita no CGC MF sob o nº 
xxxxxx, situada na Rua xxxxxxx, bairro xxxxx, CEP  xxxxxx, Maceió-Alagoas, denominada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo advogado e sócio titular, Senhor xxxxxx, CPF xxxxxx, celebram o presente 
contrato em conformidade com o processo licitatório na modalidade  Convite nº xxx/2015, oriundo 
do memorando emitido pela Direção Regional , datado de xxxxx/xxxx2015, e pela Resolução SENAC nº 
958/2012 e mediante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - O Presente contrato tem por objetivo a prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica 
com abrangência em todos os ramos do direito: civil, do trabalho, tributário, penal, administrativo, 
constitucional, do consumidor, comercial e ambiental; ao Departamento Regional do SENAC/AL pela 
contratada.  

CLAUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Manter em sigilo toda e qualquer informação de documentos do CONTRATANTE; 
b) Obedecer às normas regimentais do CONTRATANTE; 
c) Apresentar relatórios mensais contendo as ações realizadas no período; 

 
CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO 
3.1 - O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses com início em xx de xxx de 2015 e término 
em xxxx de xxxxx de 2016, podendo ser prorrogado por mais 48 (quarenta e oito) meses, se ainda for 
conveniente e oportuno ao SENAC/AL. 
 
Parágrafo Único: Sempre que se tornar necessário, e mediante manifestação consensual das partes, 
poderão as cláusulas do presente contrato ser aditadas, ensejando acréscimos que passarão a fazer 
parte integrante do próprio contrato, observando-se os termos para aditamento de contratos da 
Resolução nº 958/2012 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA 4ª – DO VALOR 
4.1 - Em contraprestação aos serviços de assessoria, objeto do presente contrato, o Contratante 
pagará a Contratada o valor de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) mensalmente, totalizando R$ 
xxxxx(xxxxxxx) durante a sua vigência. 
 
Parágrafo Único: As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste instrumento serão 
custeadas com recursos próprios. 



 
 

 

 
 
CLÁUSULA 5ª – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento ocorrerá após apresentação da nota fiscal da prestação do serviço correspondente a 
cada mês, juntamente com o relatório de serviços realizados no mês e com as certidões 
previdenciárias, conjunta e FGTS. O faturamento deverá ocorrer a partir do primeiro dia útil do mês 
subsequente.  
5.2. Encontrando-se documentação em acordo com os serviços contratados o pagamento obedecerá o 
seguinte calendário: 
a) Notas Fiscais entregues até 05 de cada mês - pagamento em 15 de cada mês caindo esse sábado, 
domingo ou feriado - o próximo dia útil; 
b) Notas Fiscais entregues até 10 de cada mês - pagamento em 20 de cada mês caindo esse sábado, 
domingo ou feriado - o próximo dia útil; 
c) Notas Fiscais entregues até 20 de cada mês - pagamento em 30 de cada mês caindo esse sábado, 
domingo ou feriado - o próximo dia útil. 
5.3. Fica a CONTRATADA, obrigada a consignar todos os seus dados nas notas fiscais, inclusive 
bancários. 
5.4. O faturamento e a cobrança deverão ser entregues na sede do CONTRATANTE, localizada à Rua 
Pedro Paulino, 77, bairro do Poço, Maceió, Alagoas, CEP. 57.025.340, ainda com os seguintes dados do 
CONTRATNTE: CNPJ 03.692.424/0001-52.  
5.5 - A nota fiscal só será liberada para pagamento depois de aprovadas pela Direção Regional; devem 
ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à 
CONTRATADA para correções, recomeçando a contagem do prazo para pagamento a partir do dia da 
devolução da nota devidamente corrigida. 
5.6 - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do contrato, somente serão efetuados em 
nome da CONTRATADA. 
5.7 - Em hipótese alguma, o CONTRATANTE aceitará nota fiscal ou outro documento relativo a 
prestação dos serviços, emitidos em nome de outra empresa que não a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 6ª – REAJUSTE E SUBCONTRATAÇÃO:  
6.1 Caso haja renovação do contrato após o seu término, o reajuste ocorrerá a cada 12(doze) meses, 
de acordo com o índice determinado pelo Governo Federal, vigente na ocasião, salvo convenção das 
partes. 
6.2 O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese, subcontratação para a prestação dos 
serviços objeto do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA 7ª – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1- - Fica designada a Direção Regional, por meio de seu Gabinete, representado na pessoa da senhora 
Charllini Monik Anselmo do Nascimento, CPF: 060.174.704-69, como órgão gestor do presente contrato, 
cabendo-lhe o acompanhamento das despesas decorrentes da prestação de serviço objeto deste, bem 
como o atendimento satisfatório dos serviços. 
 
CLÁUSULA 8ª – DA EXCLUSIVIDADE 
8.1 - O CONTRATADO não poderá transferir a terceiros quaisquer informações de natureza técnica, 
econômica ou comercial vinculadas à execução dos trabalhos contratados que, depois de concluídos, 
serão exclusivamente, do patrimônio da CONTRATANTE, ficando reservado o este, os direitos sobre o 
resultado dos serviços. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
CLÁUSULA 9ª – DA RESCISÃO 
9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por qualquer das partes, a qualquer 
tempo, independentemente de pagamento de qualquer indenização, desde que a parte que assim o 
desejar, notifique a outra, com antecedência mínima de 30(trinta) dias e, não esteja com nenhuma 
pendência a ser resolvida. Neste caso, a CONTRATADA deverá, a critério da CONTRATANTE, continuar 
prestando regularmente os serviços por até 30(trinta) dias. 
9.2 - O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer dos termos e condições deste contrato, 
dará a outra o direito de rescindir este instrumento contratual, independentemente de notificação ou 
interpelação, seja judicial ou extrajudicial, sem antecedência de prazo ou pagamento de qualquer 
indenização. 
 
CLÁUSULA 10ª – DAS SANÇÕES 
10.1 Constitui motivo para rescisão deste contrato a ocorrência de quaisquer dos eventos seguintes, 
cumulativa ou isoladamente. 

a) O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) A lentidão na sua execução, levando o SENAC/AL a concluir pela impossibilidade do cumprimento 

das obrigações contratuais nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado na execução dos serviços e no atendimento das demais demandas 

decorrentes do contrato; 
e) A paralisação da execução do serviço sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
f) O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato anotadas pelo CONTRATANTE; 
g) A dissolução da CONTRATADA; 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do 

CONTRATANTE, prejudique a execução do presente contrato; 
i) A constatação, pelo SENAC/AL, de irregularidades dolosamente omitidas pela empresa 

CONTRATADA durante o processo de contratação; 
j) Razões de interesse do SENAC/AL, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela autoridade competente do SENAC; 
 
CLÁUSULA 11ª – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Maceió – AL, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e convencionados, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo. 

 

Maceió,      xxxxxxx/xxxxxxxxxx/2015. 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
CONTRATANTE 
 
CONTRATADA 
                                                                     
Testemunha 1:                                                                   Testemunha 2:  
CPF:                                                                                       CPF:  


