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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

EDITAL: 018/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4860.140422.0001 

 

 A FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA – FDMS, neste ato representado por seu Diretor-

Presidente, César Dalmolin Bergoli, inscrita no CNPJ sob o nº 03.703.102/0001-61, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010-150, 

Pelotas/RS, torna público os esclarecimentos acerca do respectivo processo licitatório, sendo: 

 

1 - A iluminação a ser fornecida deve ser compatível com o protocolo de comunicação DALI-V2, 

assim, complementa-se a descrição dos seguintes itens da Planilha Orçamentária com o 

seguinte texto: 

  a.      Lâmpadas: Devem ser fornecidas montadas, nas potencias informadas, suficientes a serem 

controladas via protocolo de comunicação DALI-V2, com controle de liga e desliga. 

  b.      Luminárias: Devem ser fornecidas montadas, nas potencias informadas, suficientes a serem 

controladas via protocolo de comunicação DALI-V2, com controle de liga e desliga e dimerizável de 

1%...100%. 

 

 JUSTIFICATIVA: Comunicação DALI-V2 é um protocolo de comunicação utilizado por 

diferentes fabricantes de lâmpadas e luminárias. Este tipo de protocolo possibilita a dimerização 

de sistemas de iluminação com menor investimento em componentes e equipamentos de 

automação, graças a este protocolo de comunicação direta entre os sistemas. Nos memoriais há 

a indicação que o sistema de iluminação seria dimerizável. Porém, sem especificar a forma de 

dimerização por DALI-V2 este custo seria maior ao ganhador da licitação. 

 Ou seja, estas informações complementares não alteram o objeto e nem os valores. Pelo 

contrário, garantem ao fornecedor um custo menor, pois a automação já está preparada para 

operar a dimerização, bastando ao vencedor fornecer lâmpadas e luminárias com protocolo de 

comunicação DALI-V2, com controle de liga e desliga para as luminárias e lâmpadas dimerizável 

de 1%...100%. 

 

2 - Gateways de integração do ar-condicionado: 

a. Texto principal: O equipamento de ar-condicionado a ser fornecido deve mandatoriamente 

ser compatível com as marcas e modelos, conforme descritos no documento eletrônico, 

disponível em: 
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https://www.intesis.com/docs/librariesprovider11/manuals-design-guides/compatibility-

list/intesis_inxxxuni001i000_universal_ac_compatibility.pdf?sfvrsn=c445fd7_20 

  

 JUSTIFICATIVA: No mesmo sentido, para proporcionar alcance mais assertivo do objeto da 

licitação deverão ser considerados os modelos e marcas do anexo que consta no link, pois 

possuem protocolo de comunicação compatível com o sistema de automação. 

 

 Cumpre ressaltar que a instalação do sistema de automação deverá ser realizada por 

integrador a ser indicado pela Siemens (fornecedora dos equipamentos de automação e 

controle). O valor desta despesa compõe o valor do orçamento da obra, estando, assim, prevista 

na Planilha Orçamentária. 

 

 

Eliéser Peter Hessler 

Comprador 

 

Fernanda Karow Reichow 

Supervisora do Departamento de Compras e Licitações 

 

César Dalmolin Bergoli 

Diretor-Presidente 

 

Antonio César Silveira Baptista da Silva 

Coordenador do Laboratório de Conforto e Eficiência Energética - LABCEE 

Coordenador Geral do Laboratório de Inspeção de Eficiência Energética em Edificações - LINSE 

Universidade Federal de Pelotas - UFPel 
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Assinaturas

Eliéser Peter Hessler

CPF: 042.676.360-28

Assinou em 26 abr 2022 às 08:22:20

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Guilherme Goldani

CPF: 007.896.160-25

Assinou para aprovar em 26 abr 2022 às 09:41:31

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

César Dalmolin Bergoli

CPF: 009.504.060-90

Assinou em 26 abr 2022 às 13:14:55

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Fernanda Karow Reichow

CPF: 033.861.500-80

Assinou em 26 abr 2022 às 08:26:13

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Antonio César Silveira Baptista

CPF: 571.908.790-72

Assinou em 26 abr 2022 às 10:15:45

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

26 abr 2022, 08:21:39 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número 042124c0-4e26-45b7-b9e1-01db639490d4. Data

limite para assinatura do documento: 27 de abril de 2022 (12:00). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 26 de abril de 2022. Versão v1.10.0.

042124c0-4e26-45b7-b9e1-01db639490d4 Página 1 de 3 do Log



26 abr 2022, 08:21:40 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, 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 abr 2022, 08:21:41 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

guilherme.goldani@fundacoesufpel.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

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

Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Goldani e CPF 007.896.160-

25.

26 abr 2022, 08:21:41 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, 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.

26 abr 2022, 08:21:41 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, 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 e CPF 033.861.500-80.

26 abr 2022, 08:21:41 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

antoniocesar.sbs@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Antonio César Silveira Baptista e CPF 571.908.790-72.

26 abr 2022, 08:22:20 Eliéser Peter Hessler assinou. 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 1.253.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 abr 2022, 08:26:14 Fernanda Karow Reichow assinou. 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 1.253.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 abr 2022, 09:41:31 Guilherme Goldani assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

guilherme.goldani@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 007.896.160-25. IP:

177.51.71.73. Componente de assinatura versão 1.253.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 abr 2022, 10:15:45 Antonio César Silveira Baptista assinou. Pontos de autenticação: email

antoniocesar.sbs@gmail.com (via token). CPF informado: 571.908.790-72. IP: 168.205.178.135.

Componente de assinatura versão 1.253.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 abr 2022, 13:14:55 César Dalmolin Bergoli assinou. 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 1.253.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

26 abr 2022, 13:14:55 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

042124c0-4e26-45b7-b9e1-01db639490d4.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 26 de abril de 2022. Versão v1.10.0.
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Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, 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 e deve ser considerado parte do documento nº 042124c0-4e26-45b7-b9e1-01db639490d4, 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 26 de abril de 2022. Versão v1.10.0.
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