


















 

Fundações de Apoio à UFPel 
Fundação Delfim Mendes Silveira 

Rua Lobo da Costa, nº 447, CEP 96010-150, Pelotas/RS Telefone: (53) 3026. 6900  (53) 30266902  

DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Ref. Edital Nº 020/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0066.210322.0005 

 

Recorrente:  ROSANE VIEIRA BERTHOLDI EIRELI 

 

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA – FDMS, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, CEP 96010-150, Pelotas/RS, inscrita no 

CGCMF sob nº 03.703.102/0001-61, apresenta abaixo análise sobre o Recurso 

protocolizado pela Recorrente. 

 

  

 Primeiramente, há se de registrar a intempestividade do Recurso, eis que 

protocolizado após o prazo preconizado no Edital da presente Seleção Pública de 

Fornecedores. Tal situação, por si só, encerra qualquer possibilidade de rediscussão 

sobre os atos praticados pelo pregoeiro. 

Não obstante tal aspecto, por dever profissional, analisa-se o mérito da questão e, 

nesse sentido, depreende-se que em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, 

entendemos que não houve afronta às regras do Edital e das normas que circundam a 

matéria.  

Salienta-se, inicialmente, que a Fundação não está subordinada às leis 

mencionadas pela Recorrente, e sim pelo Decreto 8241-14 que efetivamente 

regulamenta a seleção publica de fornecedores. A FDMS é pessoa jurídica de direito 

privado que atua como fundação de apoio, nos termos da Lei 8958/94. 

Conforme expressamente previsto no edital, os proponentes têm até 24 (vinte 

quatro) horas após o encerramento da fase de lances e/ou negociação da disputa de 

preços para enviar a proposta atualizada e documentação por e-mail. Tendo em vista que 

a empresa Leandro Nunes Caminha ME atualizou sua documentação na tarde do dia 

06/06/2022, o prazo do edital foi cumprido, sem qualquer prejuízo ou tratamento 

diferenciado.  

Com relação ao atestado de capacidade técnica, a empresa vencedora atualizou 

o atestado, anexando de outra Instituição. No que tange ao endereço da empresa, por se 

tratar de alimentos não perecíveis o domicílio do vencedor não interfere nas questões 

jurídicas inerentes, pois o mesmo irá comercializar a mercadoria.  

 

Por fim, quanto à Certidão de Débitos Negativa e o Requerimento Empresarial, ambos 
foram enviados dentro do prazo estabelecido e atualizados. 
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 Assim, com base nos fatos acima expostos e escorando-se nas normas previstas no Edital 

e no Decreto 8241/14, decidimos por não dar provimento ao Recurso protocolizado pelo 

Recorrente. 

 

Pelotas, 08 de junho de 2022. 

 

_____________________________ 

Fundação Delfim Mendes da Silveira 

Diretor Presidente 
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Log

08 jun 2022, 17:24:01 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número c778ad7d-6538-497d-8da8-db33cc1570ec. Data

limite para assinatura do documento: 08 de julho de 2022 (17:23). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 jun 2022, 17:24:03 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, 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.

08 jun 2022, 17:29:11 Guilherme Goldani assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.194.198.75. Componente de assinatura versão 1.285.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 jun 2022, 17:29:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

c778ad7d-6538-497d-8da8-db33cc1570ec.

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 c778ad7d-6538-497d-8da8-db33cc1570ec, com os

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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