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3º ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPES DE 

PROPOSTA, HABILITAÇÃO E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA SELEÇÃO. 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 – CREDENCIAMENTO  

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2018, as 08h, reuniu-se a Comissão 

Especial de Chamada Pública e Credenciamento constituída pela Portaria nº 1273/2018, 

para na forma da lei, proceder o desenvolvimento dos trabalhos do Chamamento Público 

em epígrafe, objeto do Processo nº 015.000.01107/2018-8 e do Convênio Nº 851092/2017, 

oriundos da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SEPLAG/SE e Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, objetivando a seleção 

de entidades privadas sem fins lucrativos para a prestação de serviços à Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG/SE relativos à construção de 

implementação das tecnologias sociais cisternas de placas de 16 mil litros e barreiros de 

trincheira familiar de acordo com os modelos propostos nas Instruções Operacionais 

SESAN/MDS nº 02/2017e nº 010/2017, conforme condições e especificações estabelecidas 

no Edital e seus anexos. O presente Chamamento Público teve sua divulgação realizada 

através de publicações nos jornais: Diário Oficial da União, edição do dia 01/03/2018; 

Diário Oficial do Estado de Sergipe, edições dos dias 01/03/2018 e 19/03/2018 e no site da 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG/SE, através da 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC - www.comprasnet.se.gov.br, 

nos dias 01/03/2018 e 19/03/2018, a fim de ampla divulgação estabelecida nos dados do 

Edital. A Comissão Especial de Chamada Pública e Credenciamento deu continuidade aos 

trabalhos, após encerramento do prazo de interposição de recursos. Interpuseram recursos 

dentro do prazo previsto em edital, ao presente Chamamento Público as seguintes 

entidades: 1 –  Associação Mão no Arado de Sergipe – AMASE, inscrita no CNPJ 

05.265.011/0001-17; 2 – Centro Dom José Brandão de Castro - CDJBC, inscrita no CNPJ 

sob nº 00.702.064/0001-34; 3 – Nucleo Brasileiro de Desenvolvimento Social – NBDS, 
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inscrita no CNPJ 12.122.610/0001-47; Posteriormente à análise dos recursos das entidades 

supracitadas foram publicados seus respectivos julgamentos conforme em síntese, a seguir: 

EMPRESA RESULTADO DO 

JULGAMENTO DO 

RECURSO 

SITUAÇÃO 

Associação Mão no Arado 

de Sergipe – AMASE, 

inscrita no CNPJ 

05.265.011/0001-17 

Provimento Parcial do 

Pleito 

 

Inabilitado 

Centro Dom José Brandão 

de Castro - CDJBC, 

inscrita no CNPJ sob nº 

00.702.064/0001-34 

Provimento Total do 

Pleito 

Habilitado 

Núcleo Brasileiro de 

Desenvolvimento Social – 

NBDS, inscrita no CNPJ 

12.122.610/0001-47 

Provimento Parcial do 

Pleito 

Inabilitado 

 

Ato contínuo, em conformidade com o item 9.2 do Edital, considerando que somente as 

empresas Movimento Popular Resgatando Vida e Cidadania - MPRVC, inscrita no CNPJ 

08.388.570/0001-02 e a empresa Centro Dom José Brandão de Castro - CDJBC, inscrita no 

CNPJ sob nº 00.702.064/0001-34 restaram habilitadas, e que o Envelope DOCUMENTOS 

EXIGIDOS PARA SELEÇÃO nº 3 da empresa Movimento Popular Resgatando Vida e 

Cidadania, inscrita no CNPJ 08.388.570/0001-02 já havia sido analisado no momento 

anterior, procedeu-se a abertura do Envelope de DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA 

SELEÇÃO nº 3 da entidade Centro Dom José Brandão de Castro - CDJBC, obtendo-se as 

seguintes pontuações finais: 

LOTE 01 
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ITEM PONTUAÇÃO MPRVC PONTUAÇÃO CDJBC 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas na microrregião 

onde se encontram os 

municípios agrupados no lote 

ao qual a entidade pretende 

concorrer 

222 (duzentos e vinte e 

duas unidades)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS  

Não participou do Lote 01 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas em território 

rural na microrregião que 

abranja algum dos municípios 

agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer; 

 

Não pontuou. Não participou do Lote 01 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas em  

microrregião com Municípios 

diversos daqueles agrupados no 

lote ao qual a entidade pretende 

concorrer 

Não pontuou Não participou do Lote 01 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional na microrregião 

onde se encontram  os 

Municípios agrupados no lote 

222 (duzentas e vinte e duas 

famílias)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

Não participou do Lote 01 
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ao qual a entidade pretende 

concorrer; 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional em território rural 

na microrregião que abranja 

algum dos Municípios 

agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer 

Não pontuou. Não participou do Lote 01 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional em microrregião 

com Municípios diversos 

daqueles agrupados no lote ao 

qual a entidade pretende 

concorrer 

Não pontuou Não participou do Lote 01 

 

Maior pontuação do Lote 01: Movimento Popular Resgatando Vida e Cidadania – 

MPRVC = 04 (quatro) pontos. 

LOTE 02 

ITEM PONTUAÇÃO MPRVC PONTUAÇÃO CDJBC 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas na microrregião 

 Não pontuou. Não participou do Lote 02 
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onde se encontram os 

municípios agrupados no lote 

ao qual a entidade pretende 

concorrer 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas em território 

rural na microrregião que 

abranja algum dos municípios 

agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer; 

 

Não pontuou. Não participou do Lote 02 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas em  

microrregião com Municípios 

diversos daqueles agrupados no 

lote ao qual a entidade pretende 

concorrer 

222 (duzentos e vinte e 

duas unidades)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

Não participou do Lote 02 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional na microrregião 

onde se encontram  os 

Municípios agrupados no lote 

ao qual a entidade pretende 

concorrer; 

Não pontuou. Não participou do Lote 02 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

Não pontuou. Não participou do Lote 02 
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desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional em território rural 

na microrregião que abranja 

algum dos Municípios 

agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional emmicrorregião 

com Municípios diversos 

daqueles agrupados no lote ao 

qual a entidade pretende 

concorrer 

222 (duzentas e vinte e duas 

famílias)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

Não participou do Lote 02 

 

Maior pontuação do Lote 02: Movimento Popular Resgatando Vida e Cidadania – 

MPRVC = 04 (quatro) pontos. 

 

LOTE 03 

ITEM PONTUAÇÃO MPRVC PONTUAÇÃO CDJBC 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas na microrregião 

onde se encontram os 

municípios agrupados no lote 

ao qual a entidade pretende 

 Não pontuou. 2.280 (duas mil, duzentos 

e oitenta unidades)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 
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concorrer 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas em território 

rural na microrregião que 

abranja algum dos municípios 

agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer; 

 

Não pontuou. 2.933 (duas mil, 

novecentos e trinta e três 

unidades)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas em  

microrregião com Municípios 

diversos daqueles agrupados no 

lote ao qual a entidade pretende 

concorrer 

222 (duzentos e vinte e 

duas unidades)  

 

3.784 (três mil, setecentos 

e oitenta e quatro 

unidades)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional na microrregião 

onde se encontram  os 

Municípios agrupados no lote 

ao qual a entidade pretende 

concorrer; 

Não pontuou. 2.280 (duas mil, duzentos 

e oitenta famílias)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional em território rural 

Não pontuou. 2.933 (duas mil, 

novecentos e trinta e três 

familias)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 
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na microrregião que abranja 

algum dos Municípios 

agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional emmicrorregião 

com Municípios diversos 

daqueles agrupados no lote ao 

qual a entidade pretende 

concorrer 

222 (duzentas e vinte e duas 

famílias)  

 

3.784 (três mil, setecentos 

e oitenta e quatro famílias)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

 

Maior pontuação do Lote 03: Centro Dom José Brandão de Castro - CDJBC = 12 

(doze) pontos. 

 

 

LOTE 04 

ITEM PONTUAÇÃO MPRVC PONTUAÇÃO CDJBC 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas na microrregião 

onde se encontram os 

municípios agrupados no lote 

ao qual a entidade pretende 

concorrer 

 Não pontuou. Não participou do Lote 

04 

maior número de tecnologias Não pontuou. Não participou do Lote 
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sociais de acesso à água 

implementadas em território 

rural na microrregião que 

abranja algum dos municípios 

agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer; 

 

04 

maior número de tecnologias 

sociais de acesso à água 

implementadas em  

microrregião com Municípios 

diversos daqueles agrupados no 

lote ao qual a entidade pretende 

concorrer 

222 (duzentos e vinte e duas 

unidades)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

Não participou do Lote 

04 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional na microrregião 

onde se encontram  os 

Municípios agrupados no lote 

ao qual a entidade pretende 

concorrer; 

Não pontuou. Não participou do Lote 

04 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional em território rural 

na microrregião que abranja 

algum dos Municípios 

Não pontuou. Não participou do Lote 

04 
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agrupados no lote ao qual a 

entidade pretende concorrer 

maior número de famílias 

atendidas com ações de 

desenvolvimento rural ou 

segurança alimentar e 

nutricional emmicrorregião 

com Municípios diversos 

daqueles agrupados no lote ao 

qual a entidade pretende 

concorrer 

222 (duzentas e vinte e duas 

famílias)  

Total : 2,00 (DOIS) 

PONTOS 

Não participou do Lote 

04 

 

Maior pontuação do Lote 04: Movimento Popular Resgatando Vida e Cidadania – 

MPRVC = 04 (quatro) pontos. 

 

Nada mais havendo a relatar, esta Comissão Especial de Chamada Pública e 

Credenciamento encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e conforme, 

vai assinada pelo presidente e membros da comissão. 

 

 

 

 

DIEGO SANTOS DE JESUS 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA E 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

ROBERTO VASCONCELLOS LEPLETIER  

MEMBRO 
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VERA LÚCIA REIS DE AZEVEDO  

MEMBRO  

 

 

 

PEDRO LAURENTINO DA SILVA 

MEMBRO 

 

 

 

ALINE MENEZES DE SOUZA 

MEMBRO 

 

 


