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CONCORRÊNCIA NACIONAL - NF 1413-15 

 
 

FORNECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO AOS 

BENEFICIÁRIOS DA ITAIPU EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 

 
ADITAMENTO 2 

 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) da Concorrência Nacional NF 1413-15, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
”A listagem de medicamentos anexada ao processo pela ITAIPU (anexo V), contem valor de 
referência desatualizado, se comparado a BRASINDICE e ABC FARMA. (...omissis). Pedimos sua 
atenção as listagens e os preços informados, e aguardamos seu retorno.” 
 
RESPOSTA 
Os valores de referências dos medicamentos contidos no Edital se relacionam com a coluna da 
tabela ABC Farma PMC - ICMS 12% (PR). Tal referência é somente para fins de julgamento e 
classificação das propostas, sendo que o valor a ser efetivamente pago por ITAIPU, em razão 
de contrato a ser firmado, corresponderá aos preços da tabela vigente na data de aquisição do 
medicamento, aplicando-se o desconto proposto pela vencedora. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Qual a quantidade de pessoas que recebe medicação em domicilio?” 
 
RESPOSTA 
Informação indisponível. O objeto desta licitação, na forma operacional pretendida por ITAIPU, 
tem procedimento inaugural. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Onde estão locadas estas pessoas? 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à resposta da pergunta 4 do Aditamento 1. 
 
PERGUNTA 4 
“Que patologias têm subsidio de 100%, 80% e 50%. Podem por favor detalhar?” 
 
RESPOSTA 
A participação financeira do beneficiário é objeto de relação entre ele e a ITAIPU, não 
interferindo no processo licitatório.  
 
PERGUNTA 5 
“Precisamos da grade etária da população, conforme modelo abaixo: 
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GRADE DE FAIXA ETÁRIA (...omissis)  
Faixa Etária Titular Dependentes Total 

0 a 18     0
19 a 23     0
24 a 28     0
29 a 33     0
34 a 38     0
39 a 43     0
44 a 48     0
49 a 53     0
54 a 58     0
59 a 999     0

 
RESPOSTA 
Segue as informações conforme faixas etárias adotadas pela ITAIPU. 
 

 
 
PERGUNTA 6 
“A (...omissis) pode apresentar proposta comercial, dentro do valor proposto pela ITAIPU, em 
nosso modelo de serviços e precificação, desde que atendendo a demanda do serviço 
solicitado?” 
 
RESPOSTA 
Não. A proposta comercial deverá ser apresentada unicamente na forma prevista no Edital. 
Não se admite proposta alternativa. Ademais, atentar-se para os preços máximos e descontos 
mínimos exigidos, que em caso de descumprimento pela Proponente implicará desclassificação 
incondicional da proposta. 
 
PERGUNTA 7 
“Caso não seja possível, nos enviar a planilha de grade etária no formato sugerido (pergunta 
4), peço que nos envie arquivo com as datas de nascimento de todos os colaboradores e 
dependentes, e aqui, montaremos a grade de acordo com o modelo da ANS.” 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à resposta da pergunta 5 deste Aditamento. 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições da 

Concorrência Nacional NF 1413-15. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 15 de janeiro de 2016 
 


