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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Departamento Regional no Estado 

de Alagoas, por meio da Comissão Permanente de Licitação formalmente instituída, torna 

pública a realização da licitação, pela modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item 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 e pelas 

disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos.  

 

JUSTIFICATIVA 

O fornecimento se justifica pela necessidade desses ALIMENTOS suprirem a demanda 

originária dos cursos de gastronomia, bem como para consumo próprio do Regional de Alagoas 

durante o ano de 2015, contribuindo desta forma efetiva para o desenvolvimento dos serviços 

prestados nas práticas desenvolvidas. 
 

1 - ABERTURA DA LICITAÇÃO 

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

DATA DE ABERTURA: 03/02/2015 
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 minutos para iniciar o certame. 

1.3. A comissão Permanente de Licitação poderá aceitar a participação de licitante e/ou 

acolher envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação que venha a chegar 

durante o credenciamento. 

1.4. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/AL 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 à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, SOB DEMANDA, tipo menor preço por item conforme 

este Instrumento Convocatório e seus anexos.  
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


