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Curitiba, 02 de junho de 2021. 

 
Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 05/2021 – RPE - Análise das propostas e dos documentos 
de habilitação – PLANO DE SAÚDE 
 

Trata-se de Nota Técnica para análise da documentação encaminhada pela Licitante melhor 
classificada no certame em epígrafe. A licitação possui o seguinte objeto: 

CONTRATAÇÃO, por meio do Rito Similar ao da Modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, 
de serviço de natureza continuada, de empresa operadora de Plano de Assistência à Saúde, 
em âmbito Nacional, sem carência, sem limite de idade, para os empregados, colaboradores, 
superintendentes e diretores da Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar, bem como a 
seus respectivos dependentes e agregados, os quais observam integralmente ao disposto na 
Lei nº 9.656 de 03/06/1998 e Legislação Complementar vigente, principalmente Resoluções 
Normativas, rol de procedimentos expedidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde) e todas 
as suas atualizações, destinados aos participantes titulares, dependentes e agregados 
participantes do plano de saúde vigente da Cohapar, nas várias modalidades médicas, 
incluindo internação em acomodação coletiva ou individual, conforme opção do usuário, por 
meio de empresa especializada, pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações 
constantes do Edital e seus Anexos. 

 

A sessão de abertura ocorreu no dia 19/05/2021 e somente a UNIMED CURITIBA SOCIEDADE 
COOPERATIVA DE MÉDICOS participou do certame.  

Valor da proposta apresentada R$ 30.972.705,60 

Valor ofertado na fase de disputa R$ 30.043.524,43 

Valor ofertado na fase de negociação R$ 29.543.524,43 

Valor constante da proposta encaminhada R$ 29.543.524,19 

Nota: a diferença entre o valor obtido na fase de negociação e o constante na proposta 
encaminhada decorre da necessidade de ajuste nos cálculos dos itens que integram o lote, 
nos termos da justificativa apresentada pela Licitante no chat do sistema LICITAÇÕES-E: 

 

 
A análise das propostas foi realizada pela equipe técnica do DEGP – Departamento de 
Gestão de Pessoas, consoante o teor da Nota Técnica nº 01/2021 (mov. 124), abaixo 
transcrita: 
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A análise dos requisitos de qualificação econômico-financeira foi realizada pela equipe 
técnica do DECT – Departamento de Contabilidade, nos termos da Nota Técnica nº 41/2021 
(mov. 123), abaixo transcrita:  
 

 
Nota: consoante o teor do Memorando 078/DECT/2021 (mov. 118), o balanço encaminhado 
com a proposta e demais documentos não foi registrado na Junta Comercial, porém, a 
Licitante encaminhou o certificado do GMS contendo a documentação de qualificação 
econômico-financeira. Assim, com fundamento no item 8.2 do Edital, foram utilizados os 
documentos extraídos do sistema GMS para análise por parte do Departamento de 
Contabilidade. 
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Passa-se, portanto, à análise dos documentos de habilitação: 
 

LOTE ÚNICO 

 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Anexo II, Item I, “a” Não se aplica 
Anexo II, Item I, “b” Estatuto Social apresentado 
Anexo II, Item I, “c” Não se aplica 
Anexo II, Item I, “d” Não se aplica 
Anexo II, Item I, “e” Não se aplica 

 REGULARIDADE FISCAL 
Anexo II, Item II, “a” Comprovante de Inscrição CNPJ apresentado 
Anexo II, Item II, “b” Certidão Negativa de Débitos Federais apresentada – validade 06/10/2021 
Anexo II, Item II, “c” Certidão de Regularidade do FGTS apresentada – validade 07/08/2021 

 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
Anexo II, Item IV, “a” Certidão Negativa de Falência apresentada 

NOTA – foi apresentada a Declaração de ausência de impedimentos. 

 
Para fins de validade das certidões apresentadas, foi considerada a data de abertura do 
certame, ou seja, 19/05/2021. 

 
Registra-se que foram realizadas consultas aos sites do GMS, CNJ, CADIN e Portal da 
Transparência da licitante e dos respectivos sócios majoritários, oportunidade na qual não se 
verificaram quaisquer registros, conforme documentos em anexo. 

 
Assim, considerando o teor da Nota Técnica nº 01/2021-DEGP, da Nota Técnica nº 41/2021-
DECT e da análise realizada pelo Departamento de Licitação, verifica-se que a UNIMED 
CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS foi habilitada no certame, com a proposta 
no valor de R$ R$ 29.543.524,19. 
 
 
Assinado eletronicamente          Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
DELI – Gerente  
 
 
Assinado eletronicamente 

Harisson Guilherme Françóia 
DELI – Advogado  
 
 
Assinado eletronicamente 

Nara Thie Yanagui  
DELI – Agente Administrativo 

Rodrigo Malagurti Di Lascio 
DELI – Agente Administrativo  
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