
                     

ATA 

SORTEIO PÚBLICO PARA DESEMPATE 

Modalidade: Seleção Pública de Fornecedores n.º 026/2022.............................. 
Tipo: Menor Preço Por Lote..................................................................................  
Objeto: Aquisição de Produtos Personalizados para Formação de Estoque de 
Venda ou Revenda para atender a demanda do Contrato nº 42/2019, vinculado 
ao Projeto “Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de 
livros e produtos com a marca Linha UFPel”, para atender a 8° Semana Integrada 
de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE) da Universidade Federal de 
Pelotas – UFPel, apoiado pela Fundação Delfim Mendes Silveira – 
FDMS.........................................................................................  
Verificando a ocorrência de empate no Lote 01 do presente certame ....................  
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas 
em ponto, reuniu-se a Pregoeira Luana Brahm Kruger, os Membros da Equipe 
de Apoio Eliéser Peter Hessler e Micael Altenburg e a Supervisora do 
Departamento de Compras e Licitações Fernanda Karow Reichow, na Sala de 
Reuniões da Sede da Fundação Delfim Mendes Silveira, para, conforme 
publicação da convocação para o sorteio na imprensa oficial, no dia vinte e seis 
de julho de dois mil e vinte e dois, proceder ao desempate e estabelecer a ordem 
de classificação das propostas, conforme legislação vigente. Não ocorreram 
comparecimentos presenciais. Se fez presente de forma remota, através do link 
divulgado, a empresa H. F. ZAMORA - BRINDES – EPP, através de seu 
representante legal HILTON FRANCA ZAMORA, como comprovado na captura 
de tela anexa à presente, para acompanhamento do presente ato público. 
Procedeu-se com a realização do sorteio pelos presentes acima citados, onde 
apurou-se o seguinte resultado e classificação final no Lote 01: 1º lugar – 
empresa BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS 
DE TRANSPORTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob número 10.414.625/0001-53. 
2º lugar – empresa H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP, inscrita no CNPJ sob 
número 15.427.573/0001-73. Portanto, é declarado vencedor do presente Lote 
a Empresa BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E 
SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob número 
10.414.625/0001-53. Ficando a mesma intimada pela presente ata para que, 
conforme item 5.7 do Edital, realize o envio da proposta e documentação, por e-
mail, dentro do prazo de vinte e quatro horas, a contar do encerramento da 
presente sessão. Cumpre ressaltar que caso não ocorra o cumprimento do prazo 
para o envio da proposta e documentação ou caso não atenda ao mesmo, será 
tido como desclassificada e se dará preferência ao próximo melhor colocado, 
conforme ordem do sorteio acima informado, sucessivamente. Nada mais 
havendo a constar, a Pregoeira, declarou por encerrado o presente ato, às 
quatorze horas e dois minutos, do qual foi lavrada a presente ata que, será 
remetida para assinatura eletrônica via ferramenta Clicksign pela Pregoeira e 
testemunhas presentes. Pelotas, 28 de julho de 2022............................................  
 
Luana Brahm Kruger                                                            Eliéser Peter Hessler 
Pregoeira                                                                                     Equipe de Apoio 
 
Micael Altenburg                                                           Fernanda Karow Reichow 
Equipe de Apoio                                                                                 Supervisora 
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Assinaturas

Luana Brahm Kruger

CPF: 030.896.820-44

Assinou em 28 jul 2022 às 15:45:08

Eliéser Peter Hessler

CPF: 042.676.360-28

Assinou em 28 jul 2022 às 15:43:12

Fernanda Karow Reichow

CPF: 033.861.500-80

Assinou em 28 jul 2022 às 15:59:11

Micael Altenburg

CPF: 045.615.640-20

Assinou em 28 jul 2022 às 15:48:37

Hilton Franca Zamora

CPF: 091.122.488-27

Assinou em 28 jul 2022 às 16:38:32

Log

28 jul 2022, 15:32:10 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número f6b6d2cb-2feb-4819-a0df-17314ca078db. Data

limite para assinatura do documento: 28 de julho de 2022 (18:24). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

28 jul 2022, 15:32:12 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

luana.kruger@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 Luana Brahm Kruger e CPF 030.896.820-44.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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28 jul 2022, 15:32:12 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.

28 jul 2022, 15:32:12 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.

28 jul 2022, 15:32:12 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

micael.altenburg@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 Micael Altenburg e CPF 045.615.640-20.

28 jul 2022, 15:32:12 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

contato@faturebrindes.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 Hilton Franca Zamora e CPF 041.019.601-00.

28 jul 2022, 15:43:12 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 1.319.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 jul 2022, 15:45:09 Luana Brahm Kruger assinou. Pontos de autenticação: email

luana.kruger@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 030.896.820-44. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.319.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 jul 2022, 15:48:37 Micael Altenburg assinou. Pontos de autenticação: email

micael.altenburg@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 045.615.640-20. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.319.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 jul 2022, 15:59:11 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 1.319.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 jul 2022, 16:19:11 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

contato@futurebrindes.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 Hilton Franca Zamora e CPF 041.019.601-00.

28 jul 2022, 16:19:24 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c removeu da Lista de Assinatura: contato@faturebrindes.com.br para assinar.

28 jul 2022, 16:31:04 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

contato@futurebrindes.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 Hilton Franca Zamora e CPF 091.122.488-27.
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28 jul 2022, 16:31:19 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c removeu da Lista de Assinatura: contato@futurebrindes.com.br para assinar.

28 jul 2022, 16:38:32 Hilton Franca Zamora assinou. Pontos de autenticação: email contato@futurebrindes.com.br

(via token). CPF informado: 091.122.488-27. IP: 191.23.34.115. Componente de assinatura versão

1.319.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

28 jul 2022, 16:38:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

f6b6d2cb-2feb-4819-a0df-17314ca078db.

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 f6b6d2cb-2feb-4819-a0df-17314ca078db, com os efeitos

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