
 
 

 

  
 
 
 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. 
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