
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

 

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

 

     às 09:31:33 horas do dia 16/07/2021 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: X -

2021/009/2021 que tem por objeto Aquisição de Gases Medicinais e Materiais Químicos.

Processos Administrativos: 0066.240321.0002 E 4860.210621.0002.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - OXIGENIO.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - DIÓXIDO DE CARBONO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - AGAROSE, ALCOOL ISOPROPILICO, AGUA ULTRAPURA e TESTE COVID.

Lote (4) - SYBR Green

Lote (5) - REAGENTE

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2021 17:16:39:834 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 24.535,70

16/07/2021 09:14:06:600 PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA
LABORATORIOS LTDA  R$ 42.000,00

15/07/2021 15:08:59:821 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 24.535,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2021 17:16:39:834 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 16.725,00

14/07/2021 15:52:44:775 PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA.  R$ 16.725,00

15/07/2021 17:01:15:838 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 16.725,00

16/07/2021 09:29:10:120 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITA  R$ 8.000,00

15/07/2021 15:08:59:821 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 16.725,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/07/2021 14:29:23:516 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA  R$ 50.000,00

15/07/2021 17:01:15:838 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 37.166,70
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Lote (6) - REAGENTE

Lote (7) - REAGENTE

Lote (8) - REAGENTE

Lote (9) - REAGENTE

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - OXIGENIO.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - DIÓXIDO DE CARBONO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - AGAROSE, ALCOOL ISOPROPILICO, AGUA ULTRAPURA e TESTE COVID.

Lote (4) - SYBR Green

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2021 17:01:48:385 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 19.768,70

15/07/2021 15:11:44:458 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 15.768,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/07/2021 09:20:19:934 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 3.687,00

16/07/2021 09:20:06:324 SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 14.080,00

15/07/2021 16:33:43:104 LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA
LABORATORIO LT  R$ 2.806,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2021 17:25:14:553 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 10.786,65

16/07/2021 09:21:39:877 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 16.786,65

15/07/2021 15:11:44:458 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 10.786,65

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2021 17:25:14:553 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 2.274,10

14/07/2021 12:04:26:897 SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 2.274,10

15/07/2021 15:11:44:458 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 2.274,10

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2021 10:14:10:919 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 23.656,80

16/07/2021 10:14:27:194 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 24.020,00

26/07/2021 Página 2 de 9

Clicksign 523018a2-b516-473d-9ba0-64cf4422ffd8



Lote (5) - REAGENTE

Lote (6) - REAGENTE

Lote (7) - REAGENTE

Lote (8) - REAGENTE

Lote (9) - REAGENTE

 

    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 lote (1) - OXIGENIO. - não foram encontradas propostas.

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2021 10:18:17:141 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 7.666,10

16/07/2021 10:18:41:101 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 7.700,00

16/07/2021 10:14:03:646 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 16.625,00

14/07/2021 15:52:44:775 PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA.  R$ 16.725,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2021 10:23:59:476 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA  R$ 32.160,00

15/07/2021 17:01:15:838 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 37.166,70

Data-Hora Fornecedor Lance

15/07/2021 15:11:44:458 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 15.768,70

15/07/2021 17:01:48:385 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 19.768,70

Data-Hora Fornecedor Lance

15/07/2021 16:33:43:104 LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA
LABORATORIO LT  R$ 2.806,70

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2021 09:51:23:338 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 9.590,00

16/07/2021 09:50:28:716 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 10.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2021 10:16:38:276 SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA  R$ 1.300,00

16/07/2021 10:16:15:568 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA  R$ 1.400,00

16/07/2021 09:39:03:123 G. GOTUZZO & CIA LTDA.  R$ 2.000,00
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    No lote (2) - DIÓXIDO DE CARBONO - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 16/07/2021, às 10:34:21 horas, no lote (3) - AGAROSE, ALCOOL ISOPROPILICO,

AGUA ULTRAPURA e TESTE COVID. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/07/2021, às 15:17:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/07/2021, às 15:17:45 horas, no lote (3) - AGAROSE, ALCOOL ISOPROPILICO,

AGUA ULTRAPURA e TESTE COVID. -  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 009/2021, para tanto a empresa é

declarada vencedora do Lote 03. No dia 23/07/2021, às 11:15:53 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 23/07/2021, às 11:15:53 horas, no lote (3) - AGAROSE, ALCOOL ISOPROPILICO,

AGUA ULTRAPURA e TESTE COVID. -  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 23/07/2021, às 11:15:53 horas, no lote (3) - AGAROSE, ALCOOL ISOPROPILICO,

AGUA ULTRAPURA e TESTE COVID. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa G. GOTUZZO & CIA LTDA. com o valor R$ 23.656,80.

 

    No dia 16/07/2021, às 10:28:30 horas, no lote (4) - SYBR Green -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/07/2021, às 15:18:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2021, às 15:18:42 horas, no lote (4) - SYBR Green -  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

009/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do Lote 04. No dia 23/07/2021, às

11:16:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/07/2021, às 11:16:19 horas, no lote (4) - SYBR Green -  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
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foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 23/07/2021, às 11:16:19 horas, no lote (4) - SYBR Green -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G. GOTUZZO & CIA LTDA.

com o valor R$ 7.666,10.

 

    No dia 16/07/2021, às 10:59:54 horas, no lote (5) - REAGENTE -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/07/2021, às 15:22:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2021, às 15:22:59 horas, no lote (5) - REAGENTE -  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

009/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do Lote 05. No dia 23/07/2021, às

11:16:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/07/2021, às 11:16:42 horas, no lote (5) - REAGENTE -  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 23/07/2021, às 11:16:42 horas, no lote (5) - REAGENTE -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa QUIBASA QUIMICA BASICA

LTDA com o valor R$ 32.160,00.

 

    No dia 16/07/2021, às 10:24:23 horas, no lote (6) - REAGENTE -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 19/07/2021, às 11:25:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/07/2021, às 11:25:01 horas, no lote (6) - REAGENTE -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELIESER

PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor: SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA. No dia 20/07/2021, às 15:24:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (6) - REAGENTE - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/07/2021, às 10:41:25 horas, no lote (7) - REAGENTE -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/07/2021, às 15:31:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2021, às 15:31:57 horas, no lote (7) - REAGENTE -  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

009/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do Lote 07. No dia 23/07/2021, às

11:17:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/07/2021, às 11:17:03 horas, no lote (7) - REAGENTE -  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 23/07/2021, às 11:17:03 horas, no lote (7) - REAGENTE -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LABCOMPANY PRODUTOS E

SERVICOS PARA LABORATORIO LT com o valor R$ 2.806,70.

 

    No dia 16/07/2021, às 10:25:21 horas, no lote (8) - REAGENTE -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/07/2021, às 15:33:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2021, às 15:33:15 horas, no lote (8) - REAGENTE -  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

009/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do Lote 08. No dia 23/07/2021, às

11:17:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/07/2021, às 11:17:17 horas, no lote (8) - REAGENTE -  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 23/07/2021, às 11:17:17 horas, no lote (8) - REAGENTE -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G. GOTUZZO & CIA LTDA.

com o valor R$ 9.590,00.

 

    No dia 16/07/2021, às 10:20:32 horas, no lote (9) - REAGENTE -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 20/07/2021, às 15:34:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/07/2021, às 15:34:20 horas, no lote (9) - REAGENTE -  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

009/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do Lote 09. No dia 23/07/2021, às

11:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/07/2021, às 11:17:31 horas, no lote (9) - REAGENTE -  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 23/07/2021, às 11:17:31 horas, no lote (9) - REAGENTE -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SINAPSE BIOTECNOLOGIA

LTDA com o valor R$ 1.300,00.

 

    às17:46:15 do dia 08/07/2021 as seguintes datas foram alteradas por CESAR DALMOLIN

BERGOLI: acolhimento de propostas (de 08/07/2021-12:00:00 para 09/07/2021-08:00:00)

 

    No dia 16/07/2021, às 09:14:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - PROLAB COMERCIO DE

PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, no lote (3) - AGAROSE, ALCOOL

ISOPROPILICO, AGUA ULTRAPURA e TESTE COVID. 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 16/07/2021, às 09:20:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA,

no lote (7) - REAGENTE. 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 16/07/2021, às 09:20:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - G. GOTUZZO & CIA LTDA., no lote

(7) - REAGENTE. 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.
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    No dia 16/07/2021, às 09:21:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI, no lote (8) - REAGENTE. 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 16/07/2021, às 09:29:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - NOEM MEDICAL IMP E EXP DE

PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA, no lote (4) - SYBR Green. O motivo da desclassificação

foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta

em desacordo com o descritivo detalhado para o presente lote, conforme item 5.5. do Edital.

 

    No dia 19/07/2021, às 11:25:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS

HOSPITALARES LTDA, no lote (6) - REAGENTE. O motivo da desclassificação foi: A

empresa está sendo desclassificada por não ter apresentado a proposta e documentação

em tempo hábil, conforme alínea 5.7 do Edital.

 

    No dia 20/07/2021, às 15:24:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(6) - REAGENTE. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada está acima dos

valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no Termo de Referência,

sendo assim, resta desclassifica-la.

 

    No dia 26/07/2021, às 10:04:04 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
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Proponentes:
87.651.345/0001-93 G. GOTUZZO & CIA LTDA.

13.210.293/0001-83 LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LT

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA

00.398.022/0001-51 PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA.

93.378.735/0001-34 PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

19.400.787/0001-07 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA

02.371.251/0001-08 SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA

37.966.749/0001-06 SUNLAB SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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ATA_LICITACAO_PORTUGUES_881562.pdf
Documento número #523018a2-b516-473d-9ba0-64cf4422ffd8

Assinaturas

Cesar Dalmolin Bergoli
Assinou como parte

Eliéser Peter Hessler
Assinou como parte

Fernanda Karow Reichow
Assinou como parte

Log

26 jul 2021, 11:01:33 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número 523018a2-b516-473d-9ba0-64cf4422ffd8. Data

limite para assinatura do documento: 02 de agosto de 2021 (17:00). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 jul 2021, 11:01:43 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 Cesar Dalmolin Bergoli e CPF 009.504.060-90.

26 jul 2021, 11:01:44 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.

26 jul 2021, 11:01:44 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.

26 jul 2021, 11:02:37 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 1.127.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 jul 2021, 11:44:37 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 1.127.3 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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27 jul 2021, 11:08:39 Cesar 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 1.127.3 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 jul 2021, 11:08:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

523018a2-b516-473d-9ba0-64cf4422ffd8.

Hash do documento original (SHA256): 2451b27cff2a58701747e452c4daa678b159b75dfe95d05fbb0b5db8ce177bf1

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 523018a2-b516-473d-9ba0-64cf4422ffd8, com os efeitos

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