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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

CONVITE SESI/SENAI-DR/SE Nº 21/2017 

 

Às 10 horas e 30 minutos dia 13 de setembro de 2017, na sala de licitações localizada no Edifício Albano 

Franco, situado a Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta dos 

membros abaixo relacionados, para recebimento das propostas alusivas ao Convite supracitado. Foram convidadas 

as seguintes empresas: 

 

1 – ACQUALOG 

2 – ACQUALUX 

3 – ÁGUA BOA 

4 – ÁGUA NOSSA 

5 – PRATA PIPA 

6 – R DOS SANTOS 

Iniciados os trabalhos relativos ao Convite nº 21/2017, em sua 4ª edição, o representante do Presidente da CPL, o 

senhor Diego Fernandes de Oliveira agradeceu a presença dos participantes em nome do Diretor Regional do SENAI-

DR/SE e do Diretor Regional do SESI-DR/SE e em nome desta Comissão. Compareceram presencialmente as 

empresas R DOS SANTOS PIPAS E TRANSPORTES - ME (CNPJ Nº 12.446.396/0001-84) e ACQUALOG 

TRANSPORTADORA DE ÁGUA LTDA (CNPJ Nº 13.718.706/0001-35). O Presidente da CPL dando prosseguimento 

aos trabalhos solicitou as credenciais dos licitantes. As empresas participantes estão credenciadas a participarem deste 

certame com representação legal: R DOS SANTOS PIPAS E TRANSPORTES - ME (Sr. Edmundo Vasconcelos da 

Costa Júnior) e ACQUALOG TRANSPORTADORA DE ÁGUA LTDA (Sr. Álvaro Heliton Fraga Deda). Em seguida foram 

abertos os envelopes contendo as propostas de preços, estando ainda amparado no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI/SENAI. Foram apresentadas as seguintes propostas relativas ao objeto deste Convite, que 

passamos a apresentar tudo em conformidade com o art. 16 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI, conforme tabela abaixo: 

 

 R DOS SANTOS ACQUALOG 

VALOR GLOBAL 
275.250,00 

desclassificada 

302.775,00 

OBS.: Os valores da tabela acima foram apresentados em Reais (R$). 
 

A Comissão verificou que empresa R DOS SANTOS PIPAS E TRANSPORTES - ME apresentou a outorga e análise 

físico-química em nome de empresa alheia a este processo licitatório, descumprindo assim os subitens 5.5.5 e 5.5.6 do 

Edital, ficando assim a DESCLASSIFICADA deste certame. O representante da empresa R DOS SANTOS afirmou que 

a outorga apresentada pela empresa ACQUALOG TRANSPORTADORA não atende ao objeto da presente licitação, 

por ter como finalidade diversa do objeto licitado, tendo em vista que foi concedida somente para atender lavagem de 

lona, estruturas e jardinagem. Além disso ressalta que a utilização da presente outorga neste processo licitatório 

constitui crime previsto na lei do Sistema de Recursos Hídricos e viola a política de Recursos Hídricos do Estado de 

Sergipe. Acrescente-se ainda que o § 3º do artigo 1º da referida outorga veda expressamente o uso de recursos 

hídricos para o consumo humano de água potável por meio da referida outorga. A Comissão analisou os 

questionamentos formulados considerando as alegações improcedentes pelos motivos explanados a seguir: com 

relação ao objeto da outorga apresentado pela empresa ACGUALOG não diverge do Edital, uma vez que este 

especifica somente o fornecimento diário para abastecimento das Unidades do SESI/SENAI-DR/SE. Em relação a 

vedação de fornecimento onde há suprimento de água em redes públicas de abastecimento, aplica-se somente para 

finalidade de consumo humano, não sendo este o objeto da licitação em epígrafe. Dando prosseguimento passamos 

para a segunda fase do processo licitatório onde foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da 
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empresa ACQUALOG TRANSPORTADORA DE ÁGUA LTDA, única classificada neste certame, tendo sido vistada e 

analisada pela Comissão e licitantes presentes sem nenhuma ressalva a ser feita. O representante legal da empresa R 

DOS SANTOS manifestou que irá recorrer das decisões da Comissão. Em seguida o representante do Presidente da 

CPL solicitou aos licitantes presentes que rubricassem o envelope contendo documentos de habilitação da empresa R 

DOS SANTOS garantindo assim a não violação do mesmo até o término deste processo licitatório. Fica assegurado o 

direto de recurso, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, para qualquer empresa que queira 

fazer uso do mesmo, no prazo de 2 (dois) dias úteis. Nada mais havendo a tratar eu, WILIANE SANTOS DE ARAÚJO, 

Membro da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão e 

participantes abaixo:         

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

______________________________________                                 _________________________________________                                                                

 ADRIANA DE MORAIS BARRETO LOVATEL     KAREN VIRNA ALVES COSTA CARVALHO               
         Suplente da Comissão de Licitação                                          Suplente da Comissão de Licitação                                                 
                         
 
 
________________________________________                                      _________________________________________ 

          WILIANE SANTOS DE ARAÚJO                                                           DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA 
          Membro da Comissão de Licitação                                     Membro da Comissão de Licitação 
 

 

 

LICITANTES: 
 
R DOS SANTOS PIPAS E TRANSPORTES - ME                       - ___________________________________________ 
 
ACQUALOG TRANSPORTADORA DE ÁGUA LTDA                   - ___________________________________________ 
 
 


