
 
 
 

 
JULGAMENTO PARCIAL – PROVA CONCEITO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2.0115/2019 
 

 
 

 

1 / 3

Protocolo: 17735/2019 Edital: 2.0115/2019 – SESI/PR 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS 
EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA 

Critério de 
julgamento 

Maior percentual de desconto 

Abertura: 30 07 2019 

 

1 – PROPOSTAS VÁLIDAS / ITENS TECNICAMENTE AVALIADOS E APROVADOS / PERCENTUAIS 
PROPOSTOS: 

Nº EMPRESAS 
PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

01 HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 50,49 % 

02 DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 32,24 % 

 
Observações: Iniciada a sessão registrou-se a presença das empresas: HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA 
LTDA e DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA. Ressalta-se que a Comissão de Licitações optou por 
inverter as fases do procedimento com base no item 7.6 do preâmbulo do Edital, abrindo primeiramente o 
envelope nº 02 de Proposta Comercial. Procedida a abertura dos envelopes de Proposta Comercial das 
proponentes participantes, realizada a análise dos valores propostos, essa Comissão julgou ambas 
Classificadas. Nesta mesma oportunidade, foi realizada consulta ao link 
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam   e  
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  conforme exigência do Edital, restando as empresas 
IDÔNEAS. Conforme mencionado na tabela acima, em virtude de o maior desconto ter sido apresentado pela 
proponente HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nesta mesma ocasião, procedeu-se com a abertura do 
envelope de habilitação da mesma, conforme exposto abaixo. 

 

2 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA PROPONENTE 1ª CLASSIFICADA: 

LOTE EMPRESA HABILITAÇÃO 

01 HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA SIM 

 
Observações: Realizada a abertura do envelope de habilitação da proponente HAP VIDA ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA, após análise da equipe técnica responsável junto a Comissão de Licitações, e, tendo em vista 
que não houve manifestação acerca da documentação apresentada, concluiu-se que a mesma restou 
Habilitada, visto o atendimento à documentação exigida no instrumento convocatório. 

 

3 – REALIZAÇÃO DA PROVA CONCEITO: ITEM 16 DO ANEXO II E ANEXO XII DO EDITAL: 

LOTE EMPRESA APROVAÇÃO 

01 HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA NÃO 

 
Observações: Conforme Comunicado II publicado no site de Licitações do Sistema Fiep, agendou-se a data 
para realização da Prova Conceito, para análise e acompanhamento das exigências previstas no Edital, em seu 
item 16 do Anexo II e Anexo XII. Dessa forma, em data de 09/08/2019 realizou-se a Prova Conceito, onde 
concluiu-se pelo seguinte Parecer emitido pela equipe técnica responsável: 
 
1: Requisitos Funcionais: 
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2: Requisitos Técnicos: 
 

 
 
3: Considerações: Importante mencionar que os relatórios funcionais foram apresentados por meio de consulta 
de dados em solução de BI e exportados para serem construídos em funcionalidade de tabela dinâmica em 
Excel, assim como toda a demonstração ocorreu em conexão de VPN, pontuamos que conforme edital 
2.0115/2019, item 14.1.1, a solução em momento de implantação deveria ser disponibilizada em plataforma 
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WEB.  (Todas funcionalidades da solução tecnológica devem ser construídas em plataforma Web, acessíveis por 
meio de navegador Internet padrão, sem a necessidade de instalação de software proprietário na máquina do 
usuário). 
 
3.1: Considerações Técnicas quanto aos requisitos não atendidos da solução ofertada na realização da 
POC: 
                        No requisito técnico 01 (um): 
 

a. A execução das chamadas de serviço para o item um desta POC foram executadas por meio de 
uma ferramenta chamada Postman. O resultado esperado pode ser exibido e, por consequência, 
evidenciado no sistema WEB fornecido pela empresa.  

b. Foi apresentado para o item uma solução sistêmica proposta como solução deste edital e 
apresentado os resultados em seu ambiente “webservice” e portal credenciado.  Neste ponto as 
reais expectativas da atividade solicitada na POC proposta em edital conforme o item 16b do 
anexo II, não foram atendidas integralmente. 

c. Ainda pode-se pontuar que os procedimentos constataram a inexistência de Mocks (objetos que 
simulam o comportamento de objetos reais de forma controlada) e resultados previamente 
parametrizados na ferramenta. 

d. Considerando o solicitado no item 16b do anexo II, este não foi atendido na sua íntegra, visto que 
não foi disponibilizado a tempo os parâmetros necessários para execução das chamadas de 
serviço pela equipe técnica do Sesi. 
 

4: Conclusão: Diante do exposto acima, verifica-se que o conjunto dos itens demonstrados na execução da 
Prova Conceito, bem como a solução apresentada, não atendem aos requisitos exigidos na sua totalidade, razão 
pela qual a proponente HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA resta desclassificada, tendo em vista o não 
atendimento à totalidade dos requisitos exigidos nos itens 16 do anexo II e Anexo XII do Edital. 
 

 

4 – JULGAMENTO 

Diante dos fatos e com base no parecer emitido pela área técnica responsável, a Comissão de Licitação julga 
desclassificada a empresa HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA sob os fundamentos expostos no item 03 
deste julgamento parcial, cumpridas as condições estabelecidas no Edital. 
 

5 – Assim, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação desta decisão no 

site www.fiepr.org.br/licitacao/html, para interposição de Recurso. 

Publique-se.  

Curitiba, 22 de agosto de 2019. 

 

Ana Claudia da Silva Hadas 
Coordenação de Compras e Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Membro da Comissão de Licitação 

Renato Gomes Pierote 
Membro da Comissão de Licitação 

 


