ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dependência: FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA FOTE DIREçãO - (SC)
Licitação: (Ano: 2020/ FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA FOTE /
Nº Processo: 059.2020)

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Contratação de empresa para fornecimento de sistema de gestão de documentos
e processos eletrônicos no regime de Software como serviço SaaS.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

22/12/2020 15:13:42:896 1DOC TECNOLOGIA S.A

R$ 21.600,00

23/12/2020 09:23:15:208 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

R$ 600.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores
preços:
Lote (1) - Contratação de empresa para fornecimento de sistema de gestão de documentos
e processos eletrônicos no regime de Software como serviço SaaS.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/12/2020 15:13:42:896 1DOC TECNOLOGIA S.A

R$ 21.600,00

23/12/2020 10:19:20:563 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

R$ 300.000,00

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 Coordenador
de disputa de licitação e os Membros da Comissão 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 Coordenador de disputa
11/01/2021
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às 10:00:46 horas do dia 23/12/2020 no endereço R DEP ANTONIO EDU VIEIRA-999 SL
Y, bairro PANTANAL, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Coordenador de
disputa da disputa Sr(a). MICHELLE DENISE DE PALHARES FALCAO RODRIGUES, e a
respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão
Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 059.2020 - 2020/006.2020 que
tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de sistema de gestão de
documentos e processos eletrônicos no regime de Software como serviço SaaS, de acordo
com Anexo 1 - Especificação Técnica.

decidiu:
No dia 23/12/2020, às 10:38:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para
fornecimento de sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos no regime de
Software como serviço SaaS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No
dia 23/12/2020, às 16:01:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/12/2020, às 11:44:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para
fornecimento de sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos no regime de
Software como serviço SaaS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Foi verificado a aceitabilidade da proposta apresentada pela
empresa 1DOC, decidindo a mesma ser aceitável. A documentação de Habilitação Jurídica,
Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira, foi verificada e sendo a mesma
considerada de acordo com as condições do edital.
No dia 24/12/2020, às 11:44:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para
fornecimento de sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos no regime de
Software como serviço SaaS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote
da licitação á empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A com o valor R$ 20.600,00.
No dia 24/12/2020, às 11:49:29 horas, a autoridade superior da licitação - WILSON JOAO
CIGNACHI - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de
disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo
informações detalhadas sobre o andamento do processo.
MICHELLE DENISE DE PALHARES FALCAO RODRIGUES
Coordenador de disputa de licitação
WILSON JOAO CIGNACHI
11/01/2021
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No dia 23/12/2020, às 16:01:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para
fornecimento de sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos no regime de
Software como serviço SaaS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: O valor negociado com a empresa 1DOC está abaixo do
orçamento estimado pela Companhia e a sua documentação de habilitação está de acordo
com o solicitado no edital. No dia 24/12/2020, às 11:44:51 horas, a situação do lote foi
finalizada.

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE PALHARES, JULIANA FERNANDES MADEIRA e WILSON JOAO CIGNACHI
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Autoridade Superior

JULIANA FERNANDES MADEIRA
Membro da Comissão

Proponentes:

19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA S.A
03.307.395/0001-68 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME
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Licitação [nº 849862] e Lote [nº 1]
Responsável
WILSON JOAO CIGNACHI
Apoio
JULIANA FERNANDES MADEIRA

Lista de fornecedores
Participante

Segmento

Situação

Lance

Data/Hora lance

1 1DOC TECNOLOGIA S.A

OE*

Arrematante

R$ 20.600,00

23/12/2020 16:01:27:896

2 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

ME*

Classificado

R$ 300.000,00

23/12/2020 10:19:20:563

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens
Data e hora do registro

Participante

Mensagem

SISTEMA

Começou a disputa do lote.

23/12/2020 10:00:46:598

SISTEMA

A melhor proposta foi de R$21.600,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

23/12/2020 10:00:46:598

SISTEMA

Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.

23/12/2020 10:00:46:598

SISTEMA

Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

23/12/2020 10:00:46:598

SISTEMA

O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5
segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.

23/12/2020 10:00:46:598

SISTEMA

O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

23/12/2020 10:00:46:598

SISTEMA

O valor mínimo entre os lances deverá ser de R$289,20. Este valor corresponde a 0,05% da diferença
entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas.

23/12/2020 10:01:07:059

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezados, bom dia! Vamos dar inicio a etapa de lances.

23/12/2020 10:01:20:414

COORDENADOR DA DISPUTA

Peço, por gentileza, que sejam encaminhados os lances.

23/12/2020 10:03:32:853

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezados, queiram por gentileza encaminhar seus lances.

Mostrando de 1 até 10 de 32 registros
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances
Data/Hora lance

!

Lance

Nome do fornecedor

1

22/12/2020 15:13:42:896

---

R$ 21.600,00 1DOC TECNOLOGIA S.A

2

23/12/2020 09:23:15:208

---

R$ 600.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

3

23/12/2020 10:13:13:009

---

R$ 540.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

4

23/12/2020 10:19:20:563

---

R$ 300.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE PALHARES, JULIANA FERNANDES MADEIRA e WILSON JOAO CIGNACHI
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23/12/2020 10:00:46:598

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora

23/12/2020 10:38:50:764 - Arrematado

Data/Hora

23/12/2020 16:01:27:896 - Declarado vencedor

Data/Hora

24/12/2020 11:44:51:656 - Adjudicado

Fornecedor

1DOC TECNOLOGIA S.A

Contratado

R$ 20.600,00

Motivo

O valor negociado com a empresa 1DOC está abaixo do orçamento estimado pela
Companhia e a sua documentação de habilitação está de acordo com o solicitado no
edital.

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Licitação [nº 849862] e Lote [nº 1]
Responsável
WILSON JOAO CIGNACHI
Apoio
JULIANA FERNANDES MADEIRA

Lista de fornecedores
Participante

Segmento

Situação

Lance

Data/Hora lance

1 1DOC TECNOLOGIA S.A

OE*

Arrematante

R$ 20.600,00

23/12/2020 16:01:27:896

2 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

ME*

Classificado

R$ 300.000,00

23/12/2020 10:19:20:563

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens
Data e hora do registro

Participante

Mensagem

23/12/2020 10:08:19:314

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezados, solicitamos apresentação de lances para iniciarmos efetivamente a etapa competitiva deste
Procedimento Licitatório Eletrônico.

SISTEMA

Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

COORDENADOR DA DISPUTA

Sr(s) Licitante(s) já estamos no período aleatório e aguardamos um lance menor!

23/12/2020 10:12:19:132

SISTEMA

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$21.600,00.

23/12/2020 10:14:28:427

COORDENADOR DA DISPUTA

Sr(s) Licitante(s) solicitamos melhorar sua proposta. O tempo aleatório pode encerrar a qualquer
momento.

23/12/2020 10:22:40:962

COORDENADOR DA DISPUTA

Senhores queiram encaminhar os seus lances definitivos, pois nesta fase a contagem do tempo é
aleatória, podendo encerrar a qualquer momento.

23/12/2020 10:36:11:132

SISTEMA

Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07
(Lei das Cooperativas).

23/12/2020 10:36:11:132

SISTEMA

Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 24 minutos e 22
segundos.

23/12/2020 10:36:11:132

SISTEMA

A menor proposta foi dada por 1DOC TECNOLOGIA S.A no valor de R$21.600,00.

23/12/2020 10:36:11:132

SISTEMA

A disputa do lote está aberta para considerações finais do Coordenador da Disputa.

Mostrando de 11 até 20 de 32 registros
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances
Data/Hora lance

!

Lance

Nome do fornecedor

1

22/12/2020 15:13:42:896

---

2

23/12/2020 09:23:15:208

---

R$ 600.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

R$ 21.600,00 1DOC TECNOLOGIA S.A

3

23/12/2020 10:13:13:009

---

R$ 540.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

4

23/12/2020 10:19:20:563

---

R$ 300.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE PALHARES, JULIANA FERNANDES MADEIRA e WILSON JOAO CIGNACHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fote.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A35A-8B0D-7AD4-FFF4

23/12/2020 10:11:49:132
23/12/2020 10:12:06:687

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora

23/12/2020 10:38:50:764 - Arrematado

Data/Hora

23/12/2020 16:01:27:896 - Declarado vencedor

Data/Hora

24/12/2020 11:44:51:656 - Adjudicado

Fornecedor

1DOC TECNOLOGIA S.A

Contratado

R$ 20.600,00

Motivo

O valor negociado com a empresa 1DOC está abaixo do orçamento estimado pela
Companhia e a sua documentação de habilitação está de acordo com o solicitado no
edital.

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Licitação [nº 849862] e Lote [nº 1]
Responsável
WILSON JOAO CIGNACHI
Apoio
JULIANA FERNANDES MADEIRA

Lista de fornecedores
Participante

Segmento

Situação

Lance

Data/Hora lance

1 1DOC TECNOLOGIA S.A

OE*

Arrematante

R$ 20.600,00

23/12/2020 16:01:27:896

2 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

ME*

Classificado

R$ 300.000,00

23/12/2020 10:19:20:563

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens
Data e hora do registro

Participante

23/12/2020 10:36:11:132

Mensagem

SISTEMA

O Coordenador da Disputa informará se a disputa será definitivamente encerrada ou se haverá uma nova
disputa para definição apenas das demais colocações, considerando que o arrematante já foi definido,
conforme legislação vigente.

SISTEMA

A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

23/12/2020 11:30:55:989

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezado, bom dia! Solicitamos desconto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

23/12/2020 11:46:33:396

1DOC TECNOLOGIA S.A

Prezado Pregoeiro, tendo em vista que já ofertamos nosso melhor preço, conversamos internamente e
conseguimos reduzir mais R$1.000,00.

23/12/2020 11:47:59:846

1DOC TECNOLOGIA S.A

R$20.600,00. Nossa melhor oferta.

23/12/2020 11:50:24:136

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezado JAISON NIEHUES, bom dia! Solicito que encaminhe a documentação de habilitação para análise
da Comissão de Licitação.

23/12/2020 12:04:08:711

1DOC TECNOLOGIA S.A

Caro pregoeiro, já enviamos os documentos de habilitação por e-mail e estamos enviando a proposta
ajustada após a negociação.

23/12/2020 15:45:38:128

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezados, A documentação de habilitação encaminhada pela empresa 1DOC está de acordo com o
solicitado no edital.

23/12/2020 20:48:45:862

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezados, boa noite! Amanhã as 10h da manhã a empresa vencedora 1DOC irá apresentar o sistema de
gestão de documentos e processos eletrônicos no regime de Software como serviço SaaS. Amanhã cedo
irei disponibilizar o link aqui no sistema do BB.

24/12/2020 09:05:17:670

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezados, bom dia! Segue link para apresentação do sistema de gestão de documentos e processos
eletrônicos no regime de Software como serviço SaaS. meet.google.com/xgg-qqjw-uvk Aguardo vocês as
10h.

Mostrando de 21 até 30 de 32 registros
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances
Data/Hora lance

!

Lance

Nome do fornecedor

1

22/12/2020 15:13:42:896

---

R$ 21.600,00 1DOC TECNOLOGIA S.A

2

23/12/2020 09:23:15:208

---

R$ 600.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

3

23/12/2020 10:13:13:009

---

R$ 540.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

4

23/12/2020 10:19:20:563

---

R$ 300.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE PALHARES, JULIANA FERNANDES MADEIRA e WILSON JOAO CIGNACHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fote.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A35A-8B0D-7AD4-FFF4

23/12/2020 10:38:50:764

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora

23/12/2020 10:38:50:764 - Arrematado

Data/Hora

23/12/2020 16:01:27:896 - Declarado vencedor

Data/Hora

24/12/2020 11:44:51:656 - Adjudicado

Fornecedor

1DOC TECNOLOGIA S.A

Contratado

R$ 20.600,00

Motivo

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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O valor negociado com a empresa 1DOC está abaixo do orçamento estimado pela
Companhia e a sua documentação de habilitação está de acordo com o solicitado no
edital.

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Licitação [nº 849862] e Lote [nº 1]
Responsável
WILSON JOAO CIGNACHI
Apoio
JULIANA FERNANDES MADEIRA

Lista de fornecedores
Participante

Segmento

Situação

Lance

Data/Hora lance

1 1DOC TECNOLOGIA S.A

OE*

Arrematante

R$ 20.600,00

23/12/2020 16:01:27:896

2 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

ME*

Classificado

R$ 300.000,00

23/12/2020 10:19:20:563

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens
Participante

Mensagem

24/12/2020 09:06:06:042

COORDENADOR DA DISPUTA

Prezados, bom dia! Caso alguma empresa se atrase favor avisar aqui através de mensagem, fora isso,
vamos aguardar apenas 5 (cinco) minutos. Att.

24/12/2020 11:34:15:885

COORDENADOR DA DISPUTA

A empresa 1DOC apresentou o sistema de gestão de documentos e processos eletrônicos no regime de
Software como serviço SaaS, estando tudo de acordo com o solicitado na Especificação Técnica.

Mostrando de 31 até 32 de 32 registros
Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances
Data/Hora lance

!

Lance

Nome do fornecedor

1

22/12/2020 15:13:42:896

---

R$ 21.600,00 1DOC TECNOLOGIA S.A

2

23/12/2020 09:23:15:208

---

R$ 600.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

3

23/12/2020 10:13:13:009

---

R$ 540.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

4

23/12/2020 10:19:20:563

---

R$ 300.000,00 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Assinado por 3 pessoas: MICHELLE PALHARES, JULIANA FERNANDES MADEIRA e WILSON JOAO CIGNACHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fote.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A35A-8B0D-7AD4-FFF4

Data e hora do registro

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora

23/12/2020 10:38:50:764 - Arrematado

Data/Hora

23/12/2020 16:01:27:896 - Declarado vencedor

Data/Hora

24/12/2020 11:44:51:656 - Adjudicado

Fornecedor

1DOC TECNOLOGIA S.A

Contratado

R$ 20.600,00

Motivo

O valor negociado com a empresa 1DOC está abaixo do orçamento estimado pela
Companhia e a sua documentação de habilitação está de acordo com o solicitado no
edital.

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MICHELLE PALHARES (CPF 054.241.739-18) em 11/01/2021 17:37:46 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANA FERNANDES MADEIRA (CPF 053.145.169-00) em 12/01/2021 09:04:05 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WILSON JOAO CIGNACHI (CPF 123.174.970-91) em 12/01/2021 10:47:47 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fote.1doc.com.br/verificacao/A35A-8B0D-7AD4-FFF4

