
 
 

SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO ALAGOAS 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA SENAC/AL Nº 003/2015 

 

CONTRATAÇÃO DE MPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA MERCADOLÓGICA DIRECIONADA A 
EMPREGABILIDADE NO EIXO DE SAÚDE E SEGURANÇA.  

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Administração Regional no Estado de 

Alagoas, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização da licitação, pela 

modalidade Concorrência, 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 

A presente licitação decorre da necessidade de atender a demanda destinada ao exercício de 2015 

voltada a empregabilidade no eixo de saúde e segurança bem como a demanda existente no mercado 

do Estado do Espirito Santos e da Região Nordeste (exceto  o Estado da Paraíba).  

 

1 - ABERTURA DA LICITAÇÃO 

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

DATA DE ABERTURA: 03/07/2015 

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. O objeto desta Concorrência é selecionar a proposta mais vantajosa para o SENAC segundo os 

critérios estabelecidos neste instrumento convocatório e seus anexos, ao contratar empresa 

especializada para realização de pesquisa de mercado/ levantamento de dados, alcançando o Estado 

do Espirito Santo, bem como os Estados da Região Nordeste, exceto o Estado da Paraíba, direcionada à 

empregabilidade no eixo de Saúde e Segurança, bem como a demanda de mercado. 

  

MAIORES INFORMAÇÕES (82) 2122-7877 OU CPL@AL.SENAC.BR 

  


