
  
  Aditamento 1 

 

  
Tomada de Preços Nacional NF 1551-16  

 1

TOMADA DE PREÇOS NACIONAL NF 1551-16 
 

SERVIÇOS DE DE DIVULGAÇÃO, MARKETING E PROMOÇÃO DE VENDAS DO PLANO DE SAÚDE 
ITAMED 

 
ADITAMENTO 1 

 
I Em conformidade com o disposto em 1.3.1 do Caderno de Bases e Condições da Tomada 
de Preços Nacional NF 1551-16, a ITAIPU responde a seguir a consultas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
A alínea (c) do item 2.5.1 trata da declaração de recursos humanos disponíveis. Como deve ser 
comprovado o quesito tempo de atuação profissional no exercício da função declarada: 
detalhamento no próprio currículo? cópia de registros profissionais (CLT e Contrato de 
prestação de serviços)? 
 
RESPOSTA 
A forma de comprovação encontra-se no subitem 2.10.2, letra "c1", do Caderno de Bases e 
Condições, a seguir reproduzido:  

"O tempo de experiência de cada profissional deverá ser comprovado 
anexando-se fotocópia simples do primeiro registro em Carteira de Trabalho 
em atividade compatível com a função declarada, ou de quaisquer outros 
instrumentos que comprovem o mais antigo registro de exercício de função 
declarada, tais como contratos de prestação de serviços celebrados entre 
pessoas físicas, pessoas físicas e jurídicas ou mesmo entre pessoas jurídicas. 
Neste último caso, deve restar comprovado também o vínculo do profissional 
declarante, seja por participação societária ou instrumento de 
subcontratação (no caso de freelancers) com a pessoa jurídica 
subcontratada." 

 
PERGUNTA 2 
Sobre os exemplos das peças recomendadas (item G do Raciocínio Criativo): 
- podem ser apresentadas separadas/avulsas do caderno da Proposta Técnica?  
- é possível usar papel fotográfico e prancha/suporte?  
- existe alguma restrição para formato máximo a ser usado para apresentar as peças? 
 
RESPOSTA 
i) Entendimento correto. As peças recomendadas poderão estar em separado do restante da 
Proposta Técnica; no entanto, deverá estar contido no mesmo invólucro (envelope) da 
Proposta Técnica, conforme subitem 2.5.2 do CBC; ii) Entendimento correto. Poderá ser 
utilizado papel fotográfico e/ou prancha/suporte; e iii) Não há restrições, as peças poderão 
ser apresentadas em qualquer formato.  
 
PERGUNTA 3 
Na apresentação da documentação para habilitação devemos apresentar somente o Certificado 
de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Cadastro de Fornecedores da Itaipu, na modalidade 
Cadastro Completo, correto? 
 
RESPOSTA 
Sim, deve ser apresentada somente a documentação exigida no edital. 
 
PERGUNTA 4 
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Qual o endereço eletrônico da página oficial do Facebook da Itamed? (Pois o link do site não 
funciona e no face encontramos mais de um página). 
 
RESPOSTA 
A página está disponível em https://www.facebook.com/Plano-de-Sa%C3%BAde-Itamed-
1534361800199481/ (acesso em 05/10/2016) 
 
PERGUNTA 5 
Existe alguma padronização de fonte (tipo e tamanho) para a elaboração das propostas ou é 
livre? Podemos apresentar os layouts  em papel A3? E pode ser em papel especial? 
 
RESPOSTA 
Não há padronização obrigatória. Recomenda-se, no entanto, para melhor legibilidade, o uso 
de fontes convencionais (Arial, Times New Roman ou similares), com corpo de texto entre 11 e 
13 e entrelinha 1,5. Quanto aos formatos de layouts e papel, favor consultar a resposta da 
pergunta 2. 
 
PERGUNTA 6 
O briefing solicita a criação/apresentação de “exemplo de ação em mídia social (Facebook)”, 
sem especificar qual tipo de exemplo e formato – diferentemente dos demais veículos citados 
no briefing (roteiro ou storyboard de 30” para televisão, roteiro de 30” para rádio, página 
inteira para jornal standard, e outdoor). Diante disso, perguntamos se podemos criar qualquer 
tipo de peça (desde que viável), independente de ela estar listada ou não na Relação 
referencial de Serviços (Adendo A – Anexo II - Especificações Técnicas)? 
 
RESPOSTA 
Sim, pode ser sugerida qualquer ação viável (incluindo-se aí formato ou natureza da peça) para 
redes sociais, uma vez que se trata de demonstração de Raciocínio Criativo, em caráter 
simulado, tal como foi explicitado pelo item 1.1 do Anexo IV – Briefing.  
 
PERGUNTA 7 
Há restrição para formatação e apresentação da proposta técnica? OU seja: formatação de 
textos (tipo de fonte, corpo, cor) e margens? 
 
RESPOSTA 
Favor consultar a resposta da pergunta 5. 
 
PERGUNTA 8 
As peças referentes ao g) Raciocínio criativo – II) Exemplos de ações propostas, podem ser 
incluídas no envelope em folhas avulsas no formato A3, devidamente identificadas? 

 

RESPOSTA 
Favor consultar a resposta da pergunta 1. 
 
 
II Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições da 
Tomada de Preços Nacional NF 1551-16. 
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