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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 3 

 
 
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 
“25.700 se refere a quantidade média de unidades de caixas de medicamentos adquiridos pelos 
usuários trimestralmente?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 2 
“O item 4.1 do edital aponta que o benefício é exclusivo a titulares e seus dependentes. Esses 
titulares são todos ativos na empresa? Ou haverá também atendimento a aposentados?” 
 
RESPOSTA 
Conforme subitem 4.1 das Especificações Técnicas, os beneficiários potencialmente elegíveis 
correspondem aos beneficiários do Plano de Assistência Médica, Hospitalar e Odontológica 
mantido pela ITAIPU. Dentre estes, estão empregados ativos, aposentados e seus dependentes. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Se o atendimento se estender a aposentados, qual a proporção de ativo e aposentado?” 
 
RESPOSTA 
Em dezembro/2015 a proporção foi de 54% ativos e 46% aposentados. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Todos possuem email cadastrado?” 
 
RESPOSTA 
Todos os titulares possuem e-mail cadastrado. 
 
 
PERGUNTA 5 
“A base cadastral a ser fornecida será completa, contendo inclusive: CPF, Endereço completo, 
email e celular? A funcional pode definir o leiaute de acordo com sua necessidade?” 
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RESPOSTA 
A carga inicial de base de dados cadastrais e de utilização será feita com todas as informações 
requeridas e pertinentes à execução dos serviços. A definição dos arquivos e leiautes será feita 
após emissão de Ordem de Início de Serviço (OIS), considerando a integração com os softwares 
da ITAIPU, vide subitem 2.1 das Especificações Técnicas. 
 
 
PERGUNTA 6 
“Na Guia de Prescrição de Medicamentos de Uso Contínuo, se necessário, podemos inserir 
novos campos? (email, celular, endereço, por exemplo).” 
 
RESPOSTA 
Os ajustes e detalhamento da operacionalização dos serviços serão feitos após emissão da OIS. 
Tais informações de contato estarão previamente cadastradas. 
 
 
PERGUNTA 7 
“Quais são as regras de cobertura e elegibilidade que devemos cumprir?” 
 
RESPOSTA 
As regras de cobertura e elegibilidade estão descritas do Anexo “A” das Especificações 
Técnicas. 
 
 
PERGUNTA 8 
“Serão aceitas receitas médicas comuns ou toda prescrição deverá ser através da Guia 
estabelecida pela Itaipu?” 
 
RESPOSTA 
Todas prescrições deverão ser aceitas através de: 
• guia estabelecida pela ITAIPU, 
• outras prescrições, desde que contenham as informações contidas na guia estabelecida e 

de forma legível. 
 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições da 

Concorrência Nacional NF 1413-15. 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 26 de janeiro de 2016 
 


