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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: LIC 2.0115/2019. 

 

 

 

 

  DENTAL UNI – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, sediada na Rua Irmã 

Flávia Borlet, 197, Hauer, Curitiba/PR, CEP: 81.630-170, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

78.738.101/0001-51, por intermédio de seus representantes legais, com fundamento no item 

9.3 do Edital apresentar 

 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

 

ao recurso interposto pela licitante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra à 

decisão que corretamente a desclassificou por descumprimento das exigências da Prova 

Conceito. 

 

Nesse passo, requeremos que sejam recebidas as contrarrazões, ora 

deduzidas, na forma dos fundamentos a seguir declinados, que ratificam a estrita legalidade 

da decisão atacada. 

 

1. DA SÍNTESE DO RECURSO 

  

Alega a recorrente que sua desclassificação foi indevida, porque a decisão de 

desclassificação e o Edital fazem menção a itens não relacionados com a Prova Conceito 

(PoC), mas itens que tratam de rescisão contratual, sanção e penalidades e, por essa razão, 

a referida decisão afronta o princípio do julgamento objetivo. 

 

 

Em continuidade, a recorrente alega que, apesar de ter comparecido à sessão 

de realização da prova conceito e ter ficado a disposição dos profissionais do SESI durante 



  

todo o período de 08 (oito) horas, os profissionais do SESI encerraram a sessão às 16h30, 

com a saída antecipada de um dos membros do corpo técnico e nessa sessão os 

profissionais do SESI não demonstraram nenhum tipo de dúvida, ficando acertado que todos 

os itens teriam sido demonstrados, razão pela qual a desclassificação foi uma surpresa para 

aquela operadora, além de tentar demonstrar o cumprimento de cada requisito que essa 

comissão apontou o descumprimento. 

 

Ainda com a finalidade de contestar sua desclassificação alega que seu preço 

é 18,25% (dezoito vírgula vinte e cinco por cento) mais barato. 

 

2. DA CORRETA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 

 

Em relação à alegação de que desclassificação foi indevida, porque a decisão 

faz menção a itens não relacionados com a Prova Conceito (PoC), mas a itens que tratam 

de rescisão contratual, sanção e penalidades, faz-se necessário destacar que uma simples 

leitura da decisão demonstra que a alegação é desprovida de fundamento, já que a decisão 

de desclassificação se ampara especificamente nos itens 16 dos anexos II e XII, bem como 

pontua de forma específica os itens que a recorrente não atendeu, assim vejamos o teor da 

conclusão supracitada: 

 

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.  

 Grifos Nossos 

 

Nesse sentido, torna-se necessário avaliar o teor do item 16 do referido anexo 

II: 

16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

A proponente classificada em primeiro lugar na fase de preços e habilitada 

será convocada pela CONTRATANTE para realização de “Prova de 

Conceito” (ANEXO XVII), das funcionalidades do sistema em até 30 (trinta) 

dias após o certame, que consiste: 

 

a) A CONTRATADA deverá efetuar todos os requisitos obrigatórios descritos 

no ANEXO XVII – POC (PROVA DE CONCEITO). 



  

b) Na disponibilização de acesso (endereço, login, senha e comunicações 

das integrações) ao seu ambiente e demonstração das funcionalidades 

descritas neste instrumento, para a aprovação final da CONTRATANTE, 

sem quaisquer obrigações legais ou financeiras adicionais. 

c) Na demonstração da solução na data agendada pela CONTRATANTE, 

trazendo, para isso, todos os itens que forem necessários para Prova de 

Conceito. 

d) A Prova de Conceito será avaliada pela Equipe Técnica da 

CONTRATANTE por meio de demonstração e checagem dos itens 

descritos no ANEXO XVII. 

e) A proponente deverá indicar um profissional capaz de realizar a 

apresentação dos requisitos e executar procedimentos de teste, que ficará à 

disposição da CONTRATANTE durante todo o período de avaliação, para 

dirimir dúvidas e acompanhar a homologação da solução. 

f) A Comissão de Licitação irá agendar com todos os envolvidos da 

CONTRATANTE o representante da empresa arrematante a data para início 

da POC. 

g) O tempo máximo de execução será de 08 (oito) horas. 

h) Caso a solução apresentada não seja aprovada no critério do sistema, 

mesmo que seja em somente 01 (um) dos requisitos obrigatórios, implicará 

na desclassificação do proponente e convocada a 2ª classificada neste 

processo licitatório. 

 

Assim, após a análise da fundamentação da desclassificação da recorrente e 

do teor do item 16 do Anexo II, torna-se incontestável que não houve qualquer violação ao 

princípio do julgamento objetivo, visto que a desclassificação fundamentou-se 

especificamente no item que tratava da Prova Conceito e, analisando a planilha de 

conferência do cumprimento dos requisitos, verifica-se que a Comissão, de forma cautelosa, 

especificou o item que foi descumprido pela recorrente, conforme se pode observar pelo 

tópico 01 do item 02 da Planilha de Requisitos Técnicos: 

 

 

 



  

Diante dos apontamentos não há dúvidas de que a decisão não afrontou o 

princípio do julgamento objetivo ou qualquer outro princípio, ao contrário amparou nos 

princípios da vinculação ao Instrumento Convocatório e legalidade que são pilares dos 

procedimentos licitatórios do Sistema SESI, conforme previsto no art.2º do Regulamento de 

Licitações: 

 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o 

SESI e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que 

frustrem seu caráter competitivo. 

 

Ainda nesse aspecto é interessante ressaltar que todo procedimento 

licitatório deve obedecer aos princípios gerais de direito administrativo, incluindo o 

princípio do procedimento formal, sobre o qual o professor Hely Lopes Meirelles 

esclareceu que: 

 

"...é o que impõe a vinculação da licitação às prescrições legais que 

a regem em todos os seus atos e fases. Essas prescrições decorrem 

não só da lei, mas também do regulamento do caderno de obrigações 

e até o próprio edital ou convite, que complementa as normas 

superiores, tendo em vista a licitação a que se refere." ( grifo nosso) ( 

Direito Administrativo Brasileiro, pag. 242,243 ) 

 

Cabe, ainda, destacar que o Princípio da Igualdade entre os Licitantes 

estabelece: 

"A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação 

entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no 

edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros, quer 

mediante julgamentos facciosos, que desiguale os iguais ou iguale os 

desiguais. O desatendimento a esse princípio constitui a forma mais 

insidiosa de desvio de poder, com que a Administração quebra a 

isonomia entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado 

editais e julgamentos..." (grifo nosso) (Direito Administrativo Brasileiro, 

pag. 243) 

 



  

Assim, se essa Douta Comissão habilitasse a Hapvida sem que esta 

cumprisse todos os requisitos editalícios, estaria quebrando a isonomia entre as 

proponentes, pois para uns valeria a regra constante no Edital e do Regulamento e 

para outros não. 

 

E, o não cumprimento das normas e condições dispostas no edital, fere 

o princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório, como bem coloca o professor 

Hely Lopes Meirelles:  

 

"... nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a 

forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do 

procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido ..." (grifo nosso) (Direito Administrativo Brasileiro, pag. 

244) 

 

Este princípio também encontra guarida no judiciário, que afirma: 

 

(...) 

1. Discute-se no mandamus a legalidade do ato do Ministro de Estado 

das Comunicações que, após o julgamento das propostas, 

reconheceu a irregularidade fiscal da licitante vencedora, anulando o 

ato da Comissão de Licitação que a declarou habilitada para o 

certame, determinando a adjudicação do objeto licitado à concorrente 

seguinte na ordem de classificação. 

2. O prazo para a revisão dos atos praticados pela Comissão Licitante 

inicia-se após o encerramento dos trabalhos por ela conduzidos, não 

se computando o período de tramitação dos recursos administrativos  

 

 

eventualmente interpostos. Precedente: MS 18.615/DF, Rel. Min. 

Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 19.10.12. 

3. Na espécie, o julgamento das propostas foi publicado no Diário 

Oficial da União em 27.5.05, tendo o ato que anulou a habilitação da 

impetrante sido divulgado em 22.12.08, isto é, dentro do prazo de 

cinco anos a que alude o art. 54 da Lei 9.784/99. 



  

4. É legítima a exigência administrativa de que seja apresentada a 

comprovação de regularidade fiscal por meio de certidões emitidas 

pelos órgãos competentes e dentro do prazo de validade. 

5.  A simples referência à imunidade das sociedades prestadoras 

do serviço de radiodifusão sonora de recepção livre e gratuita ao 

ICMS, por si só, não altera a obrigatoriedade de apresentação da 

CND estadual, quando não é comprovado, na fase de habilitação, 

que o licitante não se sujeita a qualquer tributação realizada pelo 

Estado. 

6. A norma contida no art. 43, § 5º, da Lei 8.666/93 - que impede a 

desclassificação do licitante após a fase de habilitação - deve ser 

interpretada em consonância com o disposto no art. 49 do mesmo 

normativo, cedendo ao princípio da autotutela da administração 

pública. É dever da autoridade administrativa zelar pela lisura da 

licitação, anulando os atos que estiverem em desacordo com a lei. 

7. Segurança denegada. (MS 14899/DFMANDADO DE 

SEGURANÇA 2009/0244681-9, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA 

(1125) Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 

- 12/12/2012) 

 

(...); 

“Como um dos princípios regentes do procedimento licitatório, o 

princípio da vinculação ao edital  obriga não só os licitantes 

como também a Administração, com a devida observância 

ao tratamento isonômico entre os licitantes, devendo o 

julgamento das propostas pautar-se exclusivamente nos 

critérios objetivos definidos no edital”... (AMS 

2000.01.00.017797-6 /DF, DESEMBARGADOR FEDERAL 

SOUZA PRUDENTE, DJ 20 /11 /2002 P.89). Grifos Nossos 

 

 

Ante o exposto, não há dúvidas de que a decisão dessa Douta Comissão em 

desclassificar a Hapvida está em consonância com as previsões editalícias e, por 

conseguinte, com a legalidade, razão pela qual não houve qualquer afronta ao princípio do 

julgamento objetivo ou a qualquer outro princípio que rege o procedimento. 

 



  

 

3. DA ALEGAÇÃO DE QUE A DEMONSTRAÇÃO DOS ITENS SERIA SUFICIENTE PARA 

A APROVAÇÃO DA OPERADORA 

 

Quanto à alegação  de que, apesar de ter comparecido à sessão de realização 

da prova conceito e ter ficado a disposição dos profissionais do SESI, durante todo o período 

de 08 (oito) horas, os profissionais do SESI encerraram a sessão às 16h30, com a saída 

antecipada de um dos membros do corpo técnico e, de que nessa sessão os profissionais do 

SESI não demonstraram nenhum tipo de dúvida, ficando acertado que todos os itens teriam 

sido demonstrados, razão pela qual, não compreenderam a desclassificação, faz-se 

necessário destacar que o fato dos itens terem sido demonstrados não resulta na automática 

aprovação da operadora, nem tampouco que a inexistência de dúvida presume a aprovação 

da operadora. 

 

Nesse contexto, convém salientar que conforme relato da decisão de 

desclassificação, a comissão analisou todos os itens apresentados pela recorrente, mas após 

avaliar identificou que a referida operadora deixou de cumprir alguns itens, assim, vejamos: 

 

 

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 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. Grifos Nossos 

 

Diante da fundamentação da desclassificação da recorrente, conclui-se que o 

horário do encerramento da prova conceito em nada prejudicou a análise, nem tampouco a 

saída antecipada de um dos membros, razão pela qual, essa douta comissão pontuou, de 

forma pormenorizada, os requisitos não cumpridos pela recorrente. 

Ainda com a finalidade de demonstrar a legalidade da decisão atacada, faz-se 

necessário destacar, que antes de adentrar na análise dos itens não cumpridos, a recorrente 

já poderia ter sido desclassificada por deixar de cumprir o previsto no 14.1.1 do Anexo I do 

Edital que exigia que a solução que seria objeto de análise deveria ser apresentada em 

plataforma Web, mas a operadora a apresentou em tabela dinâmica exportada em excel. 

 

No entanto, mesmo diante do descumprimento dessa regra a douta comissão 

teve o zelo de avaliar todos os itens apresentados e, após análise, apontar os itens que não 

foram atendidos pela recorrente. 

 

Ainda nesse sentido, é interessante destacar que a recorrente tenta 

argumentar que a demonstração foi realizada em ambiente WEB, por intermédio de 

navegador padrão e o acesso VPN (Virtual Private Network), alegando que a decisão de 

desclassificação, decorre do desconhecimento da equipe técnica a respeito  dos conceitos 

de ambiente WEB e VPN, mas não apresenta qualquer tela apresentada durante a Prova 

Conceito que comprove as alegações, o que torna insuficiente e insubsistente para alterar a 

decisão dessa Douta Comissão. 

 

A respeito do requisito da alínea “c” inexistência Mocks, alega que isso seria 

favorável para a Hapvida, por atestar a veracidade das informações, razão pela a decisão de 

desclassificação demonstra o desconhecimento da equipe técnica a respeito do Edital. 



  

Ocorre que, se assim fosse o Edital não dispunha dessa exigência e, se a recorrente 

discordava de tal exigência deveria ter impugnado o Edital nesse ponto, o que não foi feito. 

 

Diante dessa situação é incontestável que não houve qualquer falha da 

recorrente na análise da Prova Conceito da recorrente, sendo a desclassificação 

consequência do descumprimento das exigências do Edital, o coaduna com o princípio da 

vinculação ao Instrumentos Convocatórios e todos a ele relacionados ou reflexos dele. 

 

4. DA ALEGAÇÃO DE PREÇO INFERIOR 

 

Mantendo o objetivo de demonstrar as vantagens da sua proposta a recorrente 

alega que seu preço é 18,25% (dezoito vírgula vinte e cinco por cento) mais barato que o 

preço desta empresa. Ocorre que, conforme previsto no art. 2º do Regulamento de Licitações 

SESI, como também o art.37 da Constituição Federal, o objetivo dos procedimentos 

licitatórios é buscar a proposta mais vantajosa e não o menor preço, assim vejamos: 

 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 

para o SESI e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, 

inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Grifos Nossos 

 

Dessa forma, torna-se necessário avaliar o que seria a proposta mais 

vantajosa e, em uma análise superficial, verifica-se que a proposta mais vantajosa é aquela 

que atenda às exigências do Edital e, por conseguinte, os anseios do SESI, já que um preço 

inferior que não atenda aos requisitos do Edital não pode ser considerado vantajoso. 

 

Nesse sentido, cabe destacar o entendimento da doutrinadora Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (p.350), a respeito de proposta mais vantajosa: 

 

“...um ente público, no exercício da função administrativa, abre a 

todos os interessados, que se sujeitam as condições do instrumento 

convocatório, a possibilidade de formularem as propostas dentre as 

quais selecionará e aceitará a que for mais conveniente para a 

celebração do contrato administrativo”.  

 



  

Assim, diante desse entendimento convém observar que a proposta mais 

conveniente para a celebração do contrato administrativo é aquela que esteja em 

consonância com os anseios da administração e, por conseguinte, com o previsto em Edital, 

que é o que externa a vontade da administração, por nele está previsto e detalhado aquilo 

que a Administração pretende contratar. 

 

Desse modo, em que pese a alegação de que o preço da requerente é inferior 

em 18,25% (dezoito vírgula vinte e cinco por cento) o preço desta empresa, ele não pode ser 

considerado vantajoso, por tratar-se de produto que não atende aos anseios do SESI, 

conforme demonstrado na decisão de não aprovação na Prova Conceito e, devidamente 

detalhado nessas contrarrazões. 

 

Ante o exposto, mais uma vez os argumentos da recorrente são desprovidos 

de fundamento e, por conseguinte, insuficientes para apontar ilegalidade na decisão dessa 

Douta Comissão. 

 

5. DO PEDIDO 

 

Ante todo o exposto, e em submissão às disposições editalícias e legislação 

vigente, ressaltando-se aqui a legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, requer 

que seja negado provimento ao recurso apresentado pela Recorrente, confirmando-se a 

decisão de julgamento da Prova Conceito - POC. 

Nestes termos, 

Pede e Espera deferimento. 

 

Curitiba/PR, 4 de setembro de 2019. 

 

 

DENTAL UNI – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 
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Vice Presidente    Presidente 

 

 


