
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA - LICIT FDMS - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA / Nº Processo:

4860.230821.0001)

 

     às 09:32:33 horas do dia 24/09/2021 no endereço R LOBO DA COSTA 447-PREDIO,

bairro CENTRO, da cidade de PELOTAS - RS, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ELIESER PETER HESSLER, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

4860.230821.0001 - 2021/016/2021 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de recepcionistas, para atender às necessidades

das dependências do Hospital de Clinicas Veterinária (HCV) da Universidade Federal de

Pelotas  UFPel.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

recepcionistas, para atender às necessidades das dependências do Hospital de Clinicas

Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas � UFPel.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

recepcionistas, para atender às necessidades das dependências do Hospital de Clinicas

Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas � UFPel.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2021 14:32:40:647 UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA  R$ 101.692,80

24/09/2021 09:22:21:468 SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  R$ 134.139,96

23/09/2021 21:43:53:206 GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.  R$ 101.692,85

23/09/2021 10:49:31:302 FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVO EIRELI  R$ 101.692,85

22/09/2021 15:10:16:850 STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES
LTDA  R$ 101.692,85

24/09/2021 09:22:29:655 NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2021 09:57:16:362 STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES
LTDA  R$ 82.700,00

24/09/2021 09:57:02:191 FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVO EIRELI  R$ 82.800,00

24/09/2021 09:50:09:408 GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.  R$ 90.049,00

24/09/2021 09:44:55:657 UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA  R$ 94.600,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 24/09/2021, às 10:28:57 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de recepcionistas, para atender às necessidades das

dependências do Hospital de Clinicas Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas

� UFPel. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 28/09/2021,

às 11:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/09/2021, às 11:04:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de recepcionistas, para atender às necessidades das

dependências do Hospital de Clinicas Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas

� UFPel. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 016/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 29/09/2021, às 16:17:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/09/2021, às 16:17:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de recepcionistas, para atender às necessidades das

dependências do Hospital de Clinicas Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas

� UFPel. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 29/09/2021, às 16:17:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de recepcionistas, para atender às necessidades das

dependências do Hospital de Clinicas Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas

� UFPel. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA com o valor R$

82.699,92.

 

    No dia 24/09/2021, às 09:18:13 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR

DALMOLIN BERGOLI - substitui o Pregoeiro FERNANDA KAROW REICHOW. O motivo da

alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.
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    No dia 24/09/2021, às 09:22:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - SURICATE SERVICOS

TERCEIRIZADOS LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação

de serviços de recepcionistas, para atender às necessidades das dependências do Hospital

de Clinicas Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas � UFPel. O motivo da

desclassificação foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 24/09/2021, às 09:22:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - NILSON THOMAZ SILVA

SANCHOTENE JUNIOR, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação

de serviços de recepcionistas, para atender às necessidades das dependências do Hospital

de Clinicas Veterinária (HCV) da Universidade Federal de Pelotas � UFPel. O motivo da

desclassificação foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 30/09/2021, às 10:31:27 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR

DALMOLIN BERGOLI - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ELIESER PETER HESSLER

Pregoeiro da disputa

 

CESAR DALMOLIN BERGOLI

Autoridade Competente

 

FERNANDA KAROW REICHOW

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.030.372/0001-00 FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVO EIRELI

08.594.951/0001-48 GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

08.202.514/0001-31 NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR

20.962.704/0001-52 STARKS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

08.055.277/0001-23 SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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02.294.475/0001-63 UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA
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Documento número #765ea754-c3b4-4218-a5ba-f96e5a25fa81

Hash do documento original (SHA256): ed138f75676b578841e8013caa10ecce94b79d365545e338d7504f1de4c33b7d

Assinaturas

Eliéser Peter Hessler

CPF: 042.676.360-28

Assinou como parte em 30 set 2021 às 14:14:27

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Fernanda Karow Reichow

CPF: 033.861.500-80

Assinou como parte em 30 set 2021 às 15:11:41

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

César Dalmolin Bergoli

CPF: 009.504.060-90

Assinou como parte em 01 out 2021 às 12:02:56

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

30 set 2021, 14:13:28 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número 765ea754-c3b4-4218-a5ba-f96e5a25fa81. Data

limite para assinatura do documento: 06 de outubro de 2021 (17:00). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 set 2021, 14:13:32 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Eliéser Peter Hessler e CPF 042.676.360-

28.

30 set 2021, 14:13:32 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Fernanda Karow Reichow.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 01 de outubro de 2021. Versão v1.4.0.
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30 set 2021, 14:13:32 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

cesar.bergoli@fundacoesufpel.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo César Dalmolin Bergoli e CPF 009.504.060-90.

30 set 2021, 14:14:27 Eliéser Peter Hessler assinou como parte. Pontos de autenticação: email

elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 042.676.360-28. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.145.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 set 2021, 15:11:41 Fernanda Karow Reichow assinou como parte. Pontos de autenticação: email

fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 033.861.500-80. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.145.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 out 2021, 12:02:56 César Dalmolin Bergoli assinou como parte. Pontos de autenticação: email

cesar.bergoli@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 009.504.060-90. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.146.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 out 2021, 12:02:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

765ea754-c3b4-4218-a5ba-f96e5a25fa81.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 765ea754-c3b4-4218-a5ba-f96e5a25fa81, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 01 de outubro de 2021. Versão v1.4.0.
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